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Indledning og sammenfatning 

 
Naturstyrelsen igangsatte i august 2015 et projekt om udvikling af performance-
benchmarkingmodeller for den danske vandsektor, som PwC– med NIRAS som un-
derleverandør – udførte.  

Nærværende rapport er en arbejdsrapport til brug for udarbejdelse af endeligt bench-
markingsystem. Rapporten relaterer sig til det samlede projektforløb og opsummerer 
således det arbejde, som PwC og NIRAS har udført i perioden fra projektets begyndel-
se i august 2015 til projektets afslutning i april 2016.  

Da der foreligger separate rapporteringer på PwC’s og NIRAS’ arbejde i to af projek-
tets tidligere faser, vil der dog være steder, hvor der henvises til disse tidligere rappor-
teringer for en dybdegående beskrivelse af dele af projektet. 

Kontekst for analysen 
Den 29. april 2015 indgik den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radi-
kale Venstre) sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Fol-
keparti og Det Konservative Folkeparti en aftale om en ny og forbedret regulering af 
den danske vand-sektor. 

Aftalens punkt 5 relaterer sig til performancebenchmarking og er gengivet i boksen 
nedenfor. 

Forligsaftalens punkt 5 om performancebenchmarking 

 

”Som led i kvalificering af det kommunale styringsgrundlag indføres ob-

ligatorisk benchmarking af alle vandselskabernes performance inden 

for miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed. En sådan per-

formancebenchmarking vil give kommunerne et bedre grundlag for de-

res styring af vandselskaberne. 

 

Ved at opstille miljømæssige performanceparametre i en benchmar-

king af vandselskaberne, skabes et gennemsigtigt sammenlignings-

grundlag, hvor udvalgte mål for miljø, sundhed, energi, klima og forsy-

ningssikkerhed tydeliggøres – på tværs af vandsektoren - for det enkel-

te vandselskab. 

 

Miljøministeren iværksætter under tæt inddragelse af kommunerne og 

branchen udarbejdelse af en performancebaseret benchmarkingmodel, 

der kan bidrage til en styrkelse af det kommunale styringsgrundlag. 

Den årlige performancebaserede benchmarking skal i størst muligt om-

fang basere sig på eksisterende data, for derved ikke at pålægge sel-

skaberne nye administrative byrder. 

Forligskredsen drøfter en mere konkret model i efteråret 2015.” 
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Som det kan ses i teksten fra forligsaftalen, er benchmarkingens fokus på performan-
ce inden for miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed. Det er derfor in-
den for disse fem områder, at der er fremfundet og analyseret parametre og nøgletal 
til brug for performancebenchmarkingmodellerne. 

Også de administrative omkostninger har – som det kan ses af teksten fra forligsafta-
len – været i fokus, og der er i projektet derfor foretaget en vurdering af de forvente-
de administrative omkostninger forbundet med performancebenchmarkingen. 

 

Formålet med performancebenchmarkingen 

Med performancebenchmarkingen sættes der, som ovenfor nævnt, fo-

kus på selskabernes performance inden for miljø, sundhed, energi, 

klima og forsyningssikkerhed.  

 

Dette øgede fokus vil kunne bidrage til en styrkelse af dialogen mellem 

selskaber og kommuner, ligesom det vil kunne bruges til dokumentati-

on for forbrugerne og til eksportformål. 

 

Performancebenchmarkingen vil endvidere have fokus på de områder, 

som er selskabernes ansvar. Performancebenchmarkingen vil således 

ikke have fokus på områder, der er kommunale ansvarsområder, og 

hvor man derfor i højere grad ville måle kommunernes opgavevareta-

gelse end selskabernes performance. 

Det er samtidig vigtigt at understrege, at formålet med performance-

benchmarkingen ikke er at føre tilsyn eller udstille selskaber i forhold til 

manglende lovkravsoverholdelse. 

 

Opsummerede modeller 
Nedenfor er de udarbejdede modeller opsummeret. Modellerne præsenteres mere 
detaljeret i afsnit 3.  

Ved projektets start var det hensigten, at der for henholdsvis drikkevandsselskaber 
og spildevandsselskaber skulle udarbejdes både en simpel model (trin 1), baseret på 
lettilgængelige og eksisterende data, og en udvidet model (trin 2), baseret på relativt 
lettilgængelige data. Dette var oprindeligt hensigten fordi der ved projektets start var 
en formodning om, at der ville være et vist udviklingsbehov i performancebenchmar-
kingmodellen. 

Som projektet er skredet frem har det dog vist sig, at der ikke var så stort et udvik-
lingsbehov som oprindeligt antaget, og derfor blev det besluttet, at der i stedet kun 
skulle udarbejdes én samlet performancebenchmarkingmodel for drikkevand og én 
samlet performancebenchmarkingmodel for spildevand, hvorfor modellerne i tabel-
lerne nedenfor ikke er opdelt i trin. I forhold til drikkevandsmodellen er det dog ikke 
alle nøgletal, der i dag er lige tilgængelige. Det kan derfor overvejes, om visse af nøg-
letallene vil skulle indgå i modellen fra starten af, eller om disse enten først skal im-
plementeres i modellen på sigt, eller om disse vil skulle erstatte andre af nøgletallene 
på sigt. 
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I tabellen nedenfor er modellen for drikkevandsselskaber opsummeret. Som det kan 
ses i tabellen, er der for tre af parametrene mulighed for at vælge at lade op til to nøg-
letal indgå i modellen, mens der for de resterende to parametre kun er foreslået ét 
nøgletal for hvert parameter. 

Tabel 1 Performancebenchmarkingmodel: Drikkevandsselskaber 

Område fra  

forligsteksten 

Parameter Nøgletal Måles ved 

Sundhed Vandkvalitet Antal hændelser med over-

skridelser 

Antal hændelser pr. mio. m3 

udpumpet drikkevand 

Antallet af egenkontrolprø-

ver i forhold til antallet af 

lovpligtige kontrolprøver 

Antal planlagte egenkontrol-

prøver ud over de lovpligtige 

analyser opgjort som % af 

antal planlagte lovpligtige 

analyser 

Forsyningssikkerhed Brudfrekvens Antal brud Brud pr. 10 km ledning 

Antal forbrugerafbrydelses-

minutter 

Forbrugerafbrydelsesminutter 

pr. postadresse 

Energiforbrug Bruttoenergi-

forbrug 

Bruttoenergiforbrug kWh pr. m3 solgt drikkevand 

Klima Nettoenergi-

forbrug 

Nettoenergiforbrug kWh pr. m3 solgt drikkevand 

Miljø Vandtab Ledningstab, % % 

Ledningstab pr. km ledning 

pr. dag 

m3 pr. km ledning pr. dag 

 
I tabellen nedenfor er modellen for spildevandsselskaber opsummeret. Som det kan 
ses i tabellen indeholder modellen i alt seks nøgletal, der relaterer sig til de fem para-
metre. Data til brug for tre af nøgletallene hentes fra PULS.1 

  

                                                           
1
 Disse tre nøgletal er nøgletallene relateret til overløb og vandkvalitet. 
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Tabel 2 Performancebenchmarkingmodel: Spildevandsselskaber 

Område fra  

forligsteksten 

Parameter Nøgletal Måles ved 

Miljø, klima og 

sundhed 
Overløb 

Overløbsvandsmængde af 

spildevandsholdigt vand fra 

regnbetingede overløb til 

recipient 

Samlede aflastningsmæng-

de i m
3
 der udledes til 

recipienter fra overløbs-

bygværker pr. reduceret ha 

opland 

Forsyningssikkerhed Afløbsstop 

Antal stop i forsyningens 

anlæg, der påvirker vand-

gennemstrømningen gen-

nem ledningsnettet 

Antal afløbsstop pr. 10 km 

ledning 

Energi 
Bruttoenergi-

forbrug 
Bruttoenergiforbrug 

kWh pr. m3 solgt vand i 

opland 

Klima 
Nettoenergi-

forbrug 
Nettoenergiforbrug 

kWh pr. m3 solgt vand i 

opland 

Miljø Vandkvalitet 

Gennemsnitlig rensegrad % 

Gennemsnitlig udløbskon-

centration 
mg/l 

 
Som nævnt har også selskabernes løbende administrative omkostninger været i fo-
kus. Selskabernes løbende årlige administrative omkostninger relaterer sig til det 
skønnede tidsforbrug anvendt på indsamling og indberetning af data og er beskrevet 
mere detaljeret i rapporteringen på kortlægnings- og analysefasen, ligesom de også er 
opsummeret i nærværende rapports afsnit 4. 

Det skal understreges, at de vurderede omkostninger i skemaet, som ovenfor nævnt, 
er selskabernes skønnede løbende årlige administrative omkostninger. Der kan her-
udover være tale om initialomkostninger/omstillingsomkostninger, både i forhold til 
indkøb af nye systemer og i forhold til at igangsætte nye arbejdsgange og processer i 
forbindelse med indsamling og indberetning af data. Ligeledes vil der forventeligt 
være et afledt tidsforbrug hos selskaberne i forbindelse med dialogen med kommune 
og forbrugere, ligesom selskaberne kan opleve en irritationsbyrde i forbindelse med 
den nye performancebenchmarking. Disse initialomkostnin-
ger/omstillingsomkostninger og det afledte tidsforbrug er ikke indeholdt i vurderin-
gen af de administrative omkostninger nedenfor. 

Det skal igen bemærkes, at der er tale om det skønnede tidsforbrug forbundet med 
indsamling og indberetning af data. Derfor er der naturligt en vis usikkerhed forbun-
det med vurderingen af de administrative omkostninger. Det vurderes dog stadig at 
være relativt gode estimater, hvilket bekræftes af, at størstedelen af selskaberne gene-
relt set har skønnet et forholdsvis enslydende tidsforbrug. 

De vurderede løbende årlige administrative omkostninger for selskaberne på hen-
holdsvis samfundsniveau og selskabsniveau er gengivet i tabellen nedenfor. For drik-
kevandsselskaberne afhænger de administrative omkostninger i høj grad af, hvor 
mange nøgletal det vælges at inkludere i modellen, hvorfor de vurderede administra-
tive omkostninger nedenfor er vist som et spænd. 
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Tabel 3 Opsummering af selskabernes løbende årlige administrative omkostninger 

Performance-

benchmarkingmodel 

Årlige administrative 

omkostninger,  

samfundsniveau 

Årlige administrative 

omkostninger, 

selskabsniveau 

Årligt tidsforbrug, 

selskabsniveau 

Drikkevand Ca. 0,4 mio. kr. – 

ca. 0,9 mio. kr. 

Ca. 2.000 kr. – 

ca. 4.200 kr. 

Ca. 5 timer – 

ca. 10 timer 

Spildevand Ca. 0,4 mio. kr. Ca. 3.800 kr. Ca. 7,5 timer 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er selskabernes løbende årlige administrative 
omkostninger vurderet til at være relativt lave. Den vigtigste årsag til dette er, at der 
netop er taget udgangspunkt i data, der enten er eksisterende eller relativt lettilgænge-
lige.2 

Opsummerede anbefalinger til det fremadrettede arbejde 
Nedenfor er anbefalingerne til præsentation af data og til den fremadrettede kommu-
nikation kort opsummeret. Disse anbefalinger er beskrevet mere detaljeret i afsnit 5, 6 
og 7. 

I forhold til præsentation af data skal det overvejes, hvordan de indberettede data skal 
præsenteres, så der gives det bedst mulige grundlag for dialog mellem selskaber, 
kommuner og forbrugere. Da der er tale om en relativt stor mængde selskaber – 221 
drikkevandsselskaber og 110 spildevandsselskaber – er det særligt vigtigt at sikre, at 
data præsenteres på en måde, der giver et overblik. Det anbefales i denne forbindelse, 
at både behovet for dialog og behovet for overblik tænkes ind i præsentationen af data. 
Dette kan eksempelvis gøres ved at give mulighed for at anvende en række prædefine-
re sammenligningsvariable.  

Generelt bør der i kommunikationen om performancebenchmarkingen være fokus på 
performancebenchmarkingens formål, som netop relaterer sig til selskabernes per-
formance inden for miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed. Samtidig 
bør der i kommunikationen være fokus på, at performancebenchmarkingen vil skulle 
bidrage til at styrke dialogen mellem selskaber og kommuner, ligesom det vil kunne 
bruges til dokumentation for forbrugerne og til eksportformål, og at formålet med 
performancebenchmarkingen ikke er at føre tilsyn eller udstille selskaber i forhold til 
manglende lovkravsoverholdelse. 

Formidlingen af performancebenchmarkingens formål og virke – særligt i forhold til 
anvendelsen af performancebenchmarkingen som et dialogværktøj – er en ikke ubety-
delig opgave, som der må forventes at skulle bruges tid på. Det er i denne forbindelse 
vores anbefaling, at der udarbejdes en kommunikationsplan, som kan følge planen for 
implementering af performancebenchmarkingen. 

Der vil i kommunikationen formentligt være et behov for at huske på, at der både skal 
kommunikeres til og med kommuner, ejere, bestyrelser, ledere og medarbejdere i 
vandselskaber, interesserede borgere og den øvrige offentlighed. Derfor er det vigtigt, 
at der fx til kommunalbestyrelser kommunikeres præcist og konkret, hvad de kan 
forvente at kunne anvende performancebenchmarkingen til, og hvordan performan-
cebenchmarkingen vil skulle anvendes. Ligeledes er det vigtigt, at der sker en lignende 
kommunikation til vandselskaber, så de også ved til hvad og hvordan, det forventes at 

                                                           
2
 Det skal bemærkes, at de administrative omkostninger blev vurderet tidligt i projektforløbet. Det efterfølgende arbejde i 

projektet og kvalificering af de administrative omkostninger har dog ikke givet anledning til at ændre de vurderede ad-

ministrative omkostninger. 
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performancebenchmarkingen skal anvendes. 

Netop ideen om styrket dialog om performance – altså, at selskabets placering eller 
udvikling i forhold til et givent nøgletal giver anledning til interesse i forhold til årsa-
ger og muligheder for at påvirke placeringen/udviklingen – vil formentligt være et 
særligt opmærksomhedspunkt i kommunikationen. Det vil således være vigtigt, at 
der i kommunikationen lægges vægt på, at årsager og muligheder vil skulle forklares 
gennem den efterfølgende dialog, og at nøgletallene således ikke kan forventes at 
være selvforklarende. 

I forhold til den fremadrettede kommunikation, så har projektet endvidere vist, at 
selskaberne i høj grad efterspørger information om performancebenchmarkingen. I 
forbindelse med enten vejledningsmaterialet eller anden information angående per-
formancebenchmarkingen bør det derfor overvejes at udarbejde en forklaring af 
hvert enkelt nøgletal. Forklaringen bør kort beskrive, hvad nøgletallet anvendes som 
udtryk for performance for. En sådan beskrivelse bør ligeledes være at finde i en 
eventuel rapport eller på et website, hvor man kan tilgå data, så der etableres en fast 
fortælling om og forståelse af nøgletallenes betydning. 
 
Derudover har selskabernes tilbagemeldinger vist, at det kan være gavnligt at have to 
forskellige målgrupper in mente, når der skal kommunikeres til selskaberne, særligt i 
forhold til vejledningsmaterialet. Den første målgruppe er de ledere og medarbejdere 
i selskaberne, som har et stort informationsbehov, og som vil have et ønske om at 
kunne læse udførlige definitioner og forklaringer af nøgletal og data. Den anden mål-
gruppe er de medarbejdere, som vil skulle indsamle og eventuelt indtaste data, og 
som ikke nødvendigvis vil have samme behov for detaljeret information.  

For at kunne imødekomme begge målgruppers behov kan det derfor være gavnligt at 
lave et todelt vejledningsmateriale, som både indeholder en kort version, der udeluk-
kende relaterer sig til de data, der skal indtastes, og en længere version, der gennem-
går definitionerne for alle nøgletal, herunder også de nøgletal, som hentes fra Forsy-
ningssekretariatet og PULS. 

Endeligt anbefales det, at der i den lovpligtige performancebenchmarking indarbej-
des en kvalitetssikringsmekanisme, så selskaberne får mulighed for at validere deres 
data inden de anvendes i performancebenchmarkingen. 

Opsummering - anbefalinger til det fremadrettede arbejde 

 Det skal overvejes, hvordan de indberettede data skal præsenteres, så der gives det 

bedst mulige grundlag for dialog mellem selskaber, kommuner og forbrugere. Det anbe-

fales i denne forbindelse, at både behovet for dialog og behovet for overblik tænkes ind i 

præsentationen af data. 

 Det anbefales, at der udarbejdes en kommunikationsplan, som kan følge planen for im-

plementering af performancebenchmarkingen. 

 Det anbefales, at der i kommunikationen lægges vægt på performancebenchmarkingens 

formål og på ønsket om styrket dialog mellem selskaber og kommuner. 

 Det anbefales ligeledes, at der huskes på, at der både skal kommunikeres til og med 

kommuner, ejere, bestyrelser, ledere og medarbejdere i vandselskaber, interesserede 

borgere og den øvrige offentlighed. 

 Det anbefales, at der udarbejdes en forklaring af hvert enkelt nøgletal, der kort beskri-

ver, hvordan nøgletallet anvendes som udtryk for performance for. 

 Det anbefales, at der udarbejdes et todelt vejledningsmateriale rettet mod henholdsvis 

ledere og medarbejdere i selskaberne med behov for udførlig baggrundsinformation og 

mod medarbejdere, som vil skulle indsamle og eventuelt indtaste data. 

 Endeligt anbefales det, at der i den lovpligtige performancebenchmarking indarbejdes en 

kvalitetssikringsmekanisme, så selskaberne får mulighed for at validere deres data in-

den de anvendes i performancebenchmarkingen. 
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1. Baggrund 

Performancebenchmarkingen udspringer af den aftale om en ny og forbedret regule-
ring af den danske vandsektor, som den daværende regering (Socialdemokraterne og 
Det Radikale Venstre) indgik sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, 
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti den 29. april 2015.  

Projektets formål 

Performancebenchmarkingmodellen skal anvendes til en årlig bench-

marking på miljømæssige performanceparametre af vandselskaber 

omfattet af vandsektorloven. Performancebenchmarking skal skabe et 

gennemsigtigt sammenligningsgrundlag, hvor udvalgte mål for miljø, 

sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed tydeliggøres – på tværs 

af vandsektoren – for det enkelte vandselskab.  

 

Fra projektets begyndelse var det forventningen, at performance-

benchmarkingen skulle indfases i to trin i vandselskaberne, og projek-

tet havde derfor til formål at udvikle en simpel model (trin 1) for hen-

holdsvis drikkevandsselskaber og spildevandsselskaber, baseret på 

lettilgængelige eksisterende data, og en udvidet model (trin 2) for hen-

holdsvis drikkevandsselskaber og spildevandsselskaber, baseret på re-

lativt lettilgængelige data. 

I forhold til modellen for spildevandsselskaber viste det sig dog hurtigt, 

at den data, der i dag ikke er eksisterende, heller ikke er relativt lettil-

gængelig, og at disse svært tilgængelige data vurderes at være for-

bundet med relativt høje omkostninger. Derfor blev spildevandsmodel-

len holdt i et trin. Som projektet er skredet frem har det også vist sig, at 

der ikke var så stort et udviklingsbehov i forhold til modellen for drikke-

vandsselskaber som oprindeligt antaget, og derfor blev det besluttet, at 

der også kun skulle udarbejdes én samlet performancebenchmarking-

model for drikkevand. 

 

I forligsteksten var der udvalgt en række områder, som performancebenchmarkingen 
skulle relatere sig til. Disse fem områder fra forligsteksten er opsummeret i tabellen 
nedenfor.¨ 
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Tabel 4 Områder fra forligskredsen 

 
 
Inden for hvert af disse områder skulle der findes et parameter, som selskabernes 
performance kunne måles i forhold til. Dette parameter inden for de enkelte områder 
skulle efterfølgende konkretiseres ved et nøgletal.  
 
Der er i arbejdet med såvel udvælgelse af parametre og overordnede forslag til nøgle-
tal som justering og præcisering af nøgletallene blevet lagt vægt på, at nøgletallene 
skal holdes på et begrænset antal og være relativt simple.  
 
Ved at holde nøgletallene på et begrænset antal og lave dem relativt intuitive i deres 
karakter vil de administrative omkostninger for selskaberne kunne holdes på et rela-
tivt lavt niveau, ligesom det også kan være muligt for læsere, der ikke til dagligt ar-
bejder med vandselskaber – fx interesserede borgere eller medlemmer af en kommu-
nalbestyrelse – relativt intuitivt at forstå, hvad nøgletallene udtrykker. Derfor er det 
søgt at undgå at gøre nøgletallene alt for tekniske i deres karakter.  
 
Det har således været nødvendigt at finde et niveau, der sikrer, at nøgletallene har en 
vis robusthed, og at de udtrykker det, de er udvalgt til at udtrykke, samtidig med at 
de administrative omkostninger forbundet med at indberette dem holdes på et rela-
tivt lavt niveau, og at nøgletallene fremstår relativt intuitive. Et eksempel på dette er, 
at bruttoenergiforbrug for spildevandsselskaber i performancebenchmarkingen op-
gøres som det totale energiforbrug i kWh forbrugt i forsyningen til transport og rens-
ning af spildevand, i stedet for at blive opgjort særskilt for henholdsvis transport og 
rensning. 
 
Et større antal nøgletal ville forventeligt kunne forklare mere, men kompleksiteten 
ville også blive større, og det ville være mere omfattende for selskaberne at skulle 
indsamle og indberette data. 
 
Performancebenchmarkingen skal anvendes som et dialogværktøj, hvilket dels for-
drer, at alle parter i dialogen i store træk har en intuitiv forståelse af, hvad paramet-
rene og nøgletallene udtrykker, og dels giver selskaberne mulighed for fx at forklare 
eventuelle særlige forhold i dialogen. 
 
Nøgletallene skal således ikke benyttes til at føre tilsyn, og de skal relatere sig til om-
råder, som er forsyningernes ansvar, og ikke fx kommunernes ansvar. Derfor er om-
råder som fx badevandskvalitet, grundvandsbeskyttelse og overholdelse af kommu-
nale klimatilpasningsplaner ikke inddraget. 
 
Performancebenchmarkingen skal heller ikke anvendes til at udstille selskaber i for-
hold til manglende lovkravsoverholdelse, hvorfor dette også er taget i betragtning i 
udarbejdelsen af parametre og nøgletal.  
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2. Tilgang i projektet 

Dette afsnit beskriver kort vores tilgang i projektet. En mere detal-

jeret beskrivelse af tilgangen i henholdsvis kortlægnings- og ana-

lysefasen og modeludviklingsfasen kan ses i de særskilte rappor-

teringer på disse faser. 

2.1 Udvælgelse af parametre og nøgletal  

Performancebenchmarkingen – der som tidligere nævnt skulle fokusere på områderne 
miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed – skulle så vidt muligt baseres 
på eksisterende eller relativt lettilgængelige data. Projektet startede derfor med en 
kortlægning af de data, der findes i databaserne JUPITER, PULS, VandData og BES-
SY.  
 
På baggrund af disse kortlagte data blev der foretaget en relevansbetragtning og en 
tilgængelighedsbetragtning, og herefter blev der opstillet en række parametre relateret 
til områderne fra forligsteksten. Relevansbetragtningen tog først og fremmest ud-
gangspunkt i, at data skulle relatere sig til de fem områder fra forligsteksten (miljø, 
klima, energi, sundhed og forsyningssikkerhed).  
 
De eksisterende databaser er for de flestes vedkommende meget omfattende, og data-
baserne indeholder både nøgletal, som kan anvendes til at vise performance, og nøgle-
tal, som kan forklare performance (kontekstbaserede). Ved valg af nøgletal i perfor-
mancebenchmarkingmodellen har det været vigtigt at begrænse antallet af nøgletal af 
hensyn til både ønsket om begrænsning af de administrative omkostninger og et ønske 
om at performancebenchmarking skal fremme dialog om selskabernes performance. 
En model med (for) mange nøgletal vil risikere at blive for teknisk i dialogen mellem 
fx bestyrelse og ledelse om selskabets performance.  
 
I forbindelse med gennemgangen af data blev det derfor også vurderet, om der kunne 
være anden relevant data, som ikke allerede i dag findes i de eksisterende databaser. 
Der blev i denne forbindelse lagt vægt på at fremfinde data, som allerede registreres 
og anvendes på selskabsniveau i dag, selvom denne data ikke nødvendigvis meldes ind 
til databaser. 
 
Nøgletallene blev også vurderet med udgangspunkt i et målhierarki. Sammenhængen 
mellem målhierarki og parametre er vist i figuren nedenfor.  
 

 

Figur 1 Sammenhæng mellem målhierarki og parametre 
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Øverst i målhierarkierne er effekterne placeret – fx kan en effekt være bedre sund-
hed. Det kan være svært at måle den direkte påvirkning på fx sundhed, da der er flere 
variable, der kan have indflydelse på sundhed, og det er derfor svært at finde ét nøg-
letal, som selvstændigt kan tilskrives al effekt på sundhed. Derfor kan man i stedet 
opstille nogle produktmål, som vil kunne påvirke effekten, og som der i stedet kan 
måles på. Et produktmål kunne fx være, at der sker få overskridelser af en række 
foruddefinerede stoffer. Visse steder kan det dog være svært at finde et dækkende 
produktmål, hvorfor man dér kan vælge i stedet at se på et aktivitetsmål. Et aktivi-
tetsmål kunne her være, at håndteringen af vandet sker på en måde, så risikoen for 
overskridelser mindskes. 
 
I forhold til relevansen blev der derfor set på, hvor langt oppe i målhierarkiet, det var 
muligt at måle. De steder, hvor der ses længere ned i målhierarkiet, er der set på hvil-
ke produktmål eller aktivitetsmål, der siger mest om effekten. Inden for de af para-
metrene, hvor der er angivet to nøgletal, kan det fx være tilfældet, at det ene nøgletal 
er længere nede i målhierarkiet end det andet nøgletal.  
 
De udvalgte parametre blev efterfølgende konkretiseret gennem udarbejdelse af nøg-
letal.  
 
Der blev i udvælgelsen af nøgletal lagt vægt på, at nøgletallene skulle holdes på et 
begrænset antal og være relativt lette af forstå, således at de administrative omkost-
ninger for selskaberne kunne holdes på et relativt lavt niveau. Ligeledes skulle det 
også være muligt for læsere, der ikke til dagligt arbejder med vandselskaber – fx inte-
resserede borgere eller medlemmer af en kommunalbestyrelse – relativt intuitivt at 
forstå, hvad nøgletallene udtrykker. Derfor blev det søgt at undgå nøgletal, som var 
for tekniske i deres karakter. 
 
I udvælgelsen af parametre og nøgletal er der også taget højde for selskabernes ad-
ministrative byrder i forbindelse med performancebenchmarkingen. Vurderingen af 
de administrative omkostninger var samtidig med til at kvalitetssikre tilgængelig-
hedsvurderingen, da tilgængelige data forventeligt vil medføre relativt lave admini-
strative omkostninger.  
 
Den anvendte metode til vurdering af vandselskabernes administrative omkostninger 
har taget udgangspunkt i AMVAB-metoden. AMVAB-metoden måler administrative 
byrder ved at identificere antallet af virksomheder omfattet af reguleringen samt 
omkostningsparametrene, bestående af løn til administrative medarbejdere for den 
administrative aktivitet og eventuelle anskaffelser, og hyppigheden med hvilken in-
formation skal stilles til rådighed.  
 
I AMVAB-metoden interviewes selskaber om deres skønnede tidsforbrug i forbindel-
se med nye oplysningskrav og informationsforpligtelser. Derfor blev en række selska-
ber interviewet om deres skønnede tidsforbrug i forbindelse med indsamling og ind-
beretning af en række foreslåede nøgletal til brug for vurderingen af administrative 
omkostninger, og dette tidsforbrug blev derefter ganget med timesatsen for den med-
arbejdergruppe, der ventes at udføre indsamlingen og indberetningen af data. Meto-
den til vurdering af de administrative omkostninger er endvidere nærmere beskrevet 
i rapporteringen på kortlægnings- og analysefasen. 
 
Det skal her bemærkes, at selskaberne er interviewet om det skønnede tidsforbrug 
forbundet med indsamling og indberetning af data. Derfor er der naturligt en vis 
usikkerhed forbundet med vurderingen af de administrative omkostninger. Det vur-
deres dog stadig at være relativt gode estimater, hvilket bekræftes af, at størstedelen 
af selskaberne generelt set har skønnet et forholdsvis enslydende tidsforbrug. 
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2.2 Involvering 

Projektets fremdrift – herunder også de enkelte nøgletal – er løbende blevet drøftet i 
projektets styregruppe, arbejdsgruppe og dialoggruppe. Projektets arbejdsgruppe 
består – ud over Naturstyrelsen, PwC og NIRAS – af DANVA, Danske Vandværker, 
KL, Forsyningssekretariatet og Energistyrelsen, mens dialoggruppen består af yderli-
gere 11 organisationer og myndigheder.  
 
Også en række forsyninger har været involveret i projektet, dels gennem interviews i 
kortlægnings- og analysefasen og dels gennem deltagelse i projektets testindberetning. 
I alt har 15 forsyninger været involveret i projektet. 11 af disse forsyninger har været 
involveret i forhold til både drikkevand og spildevand, mens tre af forsyningerne ude-
lukkende har været involveret i forhold til drikkevand, og én forsyning udelukkende 
har været involveret i forhold til spildevand. En liste over de involverede forsyninger 
er indeholdt i bilag 1. 
 
Der har således været en tæt inddragelse af interessenterne i forbindelse med gennem-
førelsen af projektet. 
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3. Præsentation af modellerne 

I nærværende afsnit gennemgås performancebenchmarkingmodellerne for hen-
holdsvis drikkevandsselskaber og spildevandsselskaber. I modellerne indgår de nøg-
letal, som vil skulle registreres, beregnes og opgøres på årlig basis med henblik på at 
indgå i dialog mellem ledelse, bestyrelse og ejere om selskabernes indsatser og resul-
tater. 
 
Performancebenchmarkingmodellerne for henholdsvis drikkevand og spildevand 
fremgår af tabellerne nedenfor, ligesom de er mere uddybende beskrevet i de følgen-
de delafsnit.  

Tabel 5 Drikkevand – nøgletal i performancebenchmarkingmodellen 

Område fra  

forligsteksten 

Parameter Nøgletal Hvad udtrykker nøgletallet? 

Sundhed Vandkvalitet 

Antal hændelser 

med overskri-

delser 

Antal hændelser med overskridelser er et udtryk 

for antallet af "forureningstilfælde" med mikro-

biologisk forurening, som selskabet har oplevet 

på et år. 

Antallet af egen-

kontrolprøver i 

forhold til antal-

let af lovpligtige 

kontrolprøver 

Dette nøgletal er et udtryk for hvilket omfang 

selskabet gør en ekstra indsats i forhold til over-

vågning af drikkevandskvaliteten. Omfanget af 

egenkontrolprøver handler både om forsynin-

gens sårbarhed overfor mikrobiologiske forure-

ninger, og om den sikkerhed selskabet tilbyder 

sine kunder. 

Forsynings-

sikkerhed 
Brudfrekvens 

Antal brud 

Antal brud er et udtryk for forsyningssikkerhe-

den af drikkevand, da det tydeliggør de brud, der 

forhindrer forbrugerne i at have drikkevand. 

Ledningsbrud er den hyppigste årsag til afbry-

delse af vandforsyning. 

Antal forbruger-

afbrydelsesmi-

nutter 

Nøgletallet kan anvendes til at belyse og sam-

menligne de gener, selskabets brud har haft for 

kunder, da det tydeliggør varigheden af ikke-

planlagte vandafbrydelser pr. forbruger 

Energi 
Bruttoenergi-

forbrug 

Bruttoenergifor-

brug 

Bruttoenergiforbrug kan anvendes til dialog om 

hvor energieffektive processerne til indvinding, 

transport og behandling af vand er. 

Klima 
Nettoenergi-

forbrug 

Nettoenergifor-

brug 

Nettoenergiforbruget er et udtryk for selskabets 

energibalance, det vil sige forskellen mellem 

købt og produceret energi, fx fra vind, sol eller 

varme. Jo mere energi, selskabet producerer i 

forhold til hvad det forbruger, jo mere positiv 

påvirkning på klimaet har selskabet. 

Miljø Vandtab Ledningstab, % 

Ledningstab er et udtryk for, hvor effektivt 

selskabet transporterer vandressourcen, og 

tydeliggør mængden af vand, som spildes i stedet 

for at blive anvendt af forbrugerne. Nøgletallene 

relateret til ledningstab kan give anledning til 

dialog om ledningsnettets tilstand og behov for 

reinvesteringer samt andre forhold, der kan have 

betydning for ledningstabets størrelse og udvik-

ling 
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Tabel 6 Spildevand – nøgletal i performancebenchmarkingmodellen 

Område fra  

forligsteksten 

Parameter Nøgletal Hvad udtrykker nøgletallet? 

Miljø, klima og 

sundhed 
Overløb 

Overløbsvandsmængde 

af spildevandsholdigt 

vand fra regnbetingede 

overløb til recipient 

Overløb kan hjælpe med at bely-

se den miljømæssige effekt af 

påvirkninger fra fælleskloakere-

de ledninger, og relaterer sig 

samtidig til klima, da der oftest 

vil være tale om regnbetingede 

overløb. Overløb kan også delvist 

relatere sig til sundhedsområdet, 

da overløb fx har en negativ 

indflydelse på badevandskvalite-

ten. 

Forsyningssikkerhed Afløbsstop 

Antal stop i forsyningens 

anlæg, der påvirker 

vandgennemstrømningen 

gennem ledningsnettet 

Nøgletallet kan anvendes til 

dialog om kapacitet og om drifts-

sikkerhed i kloaksystemet. 

Energi 
Bruttoenergi-

forbrug 
Bruttoenergiforbrug 

Bruttoenergiforbrug udtrykker 

det samlede energiforbrug til 

transport og rensning af spilde-

vand og kan anvendes til dialog 

om, hvor energieffektive proces-

serne er. 

Klima 
Nettoenergi-

forbrug 
Nettoenergiforbrug 

Nettoenergiforbruget er et ud-

tryk for selskabets energibalance, 

det vil sige forskellen mellem 

købt og produceret energi. Jo 

mere energi, selskabet produce-

rer i forhold til hvad det forbru-

ger, jo mere positiv påvirkning 

på klimaet har selskabet. 

Miljø Vandkvalitet Gennemsnitlig rensegrad 

Med disse nøgletal kan perfor-

mancebenchmarking fastholde 

fokus på en effektiv miljøindsats 

og give anledning til dialog sel-

skabets driftsmæssige indsats 

og udviklingen af processer og 

anlæg til gavn for miljøet. Ren-

segrad udtrykker andelen af 

forurenende stof, der fjernes fra 

spildevandet, og udløbskoncen-

trationen udtrykker det niveau, 

der renses til. 

 

3.1 Performancebenchmarking af drikkevandsselskaber 

Nedenfor beskrives drikkevandsmodellen. Beskrivelsen af modellen er opdelt i forhold 
til områderne fra forligsteksten, og for hvert område beskrives dels det relaterede pa-
rameter og dels det/de nøgletal, som relaterer sig til området. 
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3.1.1 Sundhed 
Sundhed i relation til drikkevandsselskaber er tæt knyttet til drikkevandets indhold 
af sundhedsskadelige stoffer og organismer, og dermed drikkevandskvaliteten. Der-
for blev parameteret vandkvalitet udvalgt på dette område. 

Der er flere muligheder for at udvælge nøgletal herfor, da resultater af drikkevands-
analyser for vandselskaberne er tilgængelige i JUPITER. I performancebenchmar-
kingmodellen er det valgt at fokusere på mikrobiologiske forureninger og selskaber-
nes frivillige egenkontrol heraf. Nøgletallene beskriver hændelser og indsatser, der 
har stor betydning for selskabets kunder. Hændelser med mikrobiologisk forurening 
kan være på grund af brud på ledninger. Det er valgt at se på hændelser med mikro-
biologisk forurening – og ikke på overskridelser af andre grænseværdier – da mikro-
biologiske overskridelser relaterer sig til akut sygdomsrisiko. 

Hændelser med mikrobiologisk forurening er et nøgletal, som er tæt knyttet til sel-
skabernes drift, og er derfor et tal, som selskaberne kender. En hændelse er en kon-

statering af, at akkrediterede analyser udtaget ved afgang værker, på ledningsnettet 

eller hos slutbruger overskrider gældende grænseværdier (jf. Drikkevandsbekendt-

gørelsen, bilag D om Kvalitetskrav til mikrobiologiske parametre). Omprøver tælles 

ikke med. Overskridelser på mere end et parameter, tæller som én hændelse. Antal-

let af hændelser er udtryk for antallet af "forureningstilfælde”, som selskabet har op-

levet på et år. 

Hændelser med mikrobiologisk forurening kan forekomme i alle typer af selskaber. 
For de enkelte selskaber bør der dog generelt set ikke være tale om en stigning i an-
tallet af hændelser, hvad enten det er et markant forhøjet tal i et år eller en tendens 
over flere år. De bedst performende selskaber vil have et nul eller meget lave værdier 
for dette nøgletal over en længere årrække. For at minimere forskelle i selskabernes 
performance relateret til deres størrelse, beregnes nøgletallet i forhold til mio. m3 
drikkevand, der udpumpes i ledningsnettet.  

Nøgletallet siger ikke noget om drikkevandets øvrige indhold af sundhedsskadelige 
stoffer, hvad enten det skyldes dispensation fra myndigheden, dårlig grundvandskva-
litet eller utilstrækkelig vandbehandling. Oplysninger om disse forhold er tilgængeli-
ge i JUPITER og kunne principielt set godt indgå, men er fravalgt ud fra et hensyn 
om at modellen ikke skal anvendes som værktøj til myndighedskontrol og ud fra et 
hensyn om at begrænse selskabernes administrative arbejde med indsamling af data 
mest muligt. 

Hændelser med mikrobiologisk forurening er som sagt et tal, der kendes og anvendes 
af selskaberne, hvorfor det er vurderet, at der relativt nemt kan indsamles og indbe-
rettes data om dette. Det er derfor et tal, som bør kunne indgå i performancebench-
markingmodellen fra starten af. 

Et andet nøgletal relateret til vandkvalitet er antallet af egenkontrolprøver i forhold 
til antallet af lovpligtige kontrolprøver. Dette nøgletal er et udtryk for i hvilket om-
fang selskabet gør en ekstra indsats i forhold til overvågning af drikkevandskvalite-
ten. Omfanget af egenkontrolprøver handler både om forsyningens sårbarhed overfor 
mikrobiologiske forureninger og om den sikkerhed, selskabet tilbyder sine kunder. 

Egenkontrol i forhold til lovpligtige analyser defineres som antallet af planlagte ana-
lyser ud over de lovpligtige, som er fastsat i selskabets analyseprogram, og som ana-
lyseres ud fra den samme akkrediterede analysemetode, som anført i bekendtgørel-
sen. Antal lovpligtige analyser er det antal, som er fastsat sammen med tilsynsmyn-
digheden, baseret på bekendtgørelsen, og baseret på anført akkrediteret analyseme-
tode. Antallet er det samlede antal analyser, som er baseret på vandmængden samt 
eventuelle vilkår eller tillægskrav, fx i forbindelse med UV-anlæg og lignende. 
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Det er ikke alle selskaber, der i dag konsekvent registrerer antallet af egenkontrolprø-
ver ud over de lovpligtige, og derfor vil der for nogle selskaber være tale om en ny 
praksis, som dog må forventes at være relativt nem at implementere. Det kan derfor 
overvejes, om dette nøgletal skal indgå i performancebenchmarkingmodellen fra star-
ten af, eller om der eventuelt vil være et mindre udviklingsbehov på området, hvorfor 
det eventuelt kan overvejes først at inkludere nøgletallet på sigt.  

Det kan ligeledes, enten på sigt eller fra modellens start af, overvejes kun at inkludere 
antallet af egenkontrolprøver ud over de lovpligtige – og således fjerne antallet af 
hændelser fra modellen – da antallet af egenkontrolprøver ud over de lovpligtige siger 
mere om den ekstra indsats, selskaberne gør for at undgå hændelser. 

Såfremt det vælges at anvende begge nøgletal, vil det i benchmarkingen kunne ses, at 
selskaber, som ligger højt på antal hændelser med mikrobiologisk forurening og sam-
tidigt ligger lavt på antal egenkontrolprøver, bør overveje om en ekstra indsats her kan 
afhjælpe/forebygge situationen. Det omvendte kan derimod ikke sluttes alene på bag-
grund af nøgletallene (altså selskaber, som har et lavt antal hændelser bør ikke redu-
cere egenkontrollen alene af den grund).  
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3.1.2 Forsyningssikkerhed 
Forsyningssikkerhed i et drikkevandsselskab har stor betydning for kunderne. Forsy-
ningssikkerhed omfatter både et driftsrelateret aspekt (fungerer anlæg og ledninger, 
og leveres vand), et langsigtet aspekt (er der vandressourcer på sigt, og er indvindin-
gen bæredygtig) og et beredskabsmæssigt aspekt (nødforbindelse og reservevolu-
men). I performancebenchmarking er det valgt at fokusere på de driftsmæssige 
aspekter i form af afbrydelser i drikkevandsforsyningen. Derfor blev parameteret 
brudfrekvens udvalgt for dette område. 

Afbrydelser i drikkevandsforsyningen kan skyldes forskellige hændelser. Lednings-
brud er den hyppigste årsag til afbrydelse af vandforsyning. Brud sker uplanlagt og 
forårsager derfor større gene for kunderne end afbrydelser forårsaget af planlagte 
ledningsarbejder, der typisk gennemføres i dagtimer med mindst gene for kunderne 
og med mulighed for at advare kunderne inden afbrydelsen.  

For at undersøge selskabernes performance i forhold til ledningsbrud er det derfor 
valgt at se på antallet af brud. Dette gælder både brud på hoved- og forsyningslednin-
ger samt stikledninger (vandforsyningens del), ligesom det gælder både selvopståede 
brud og brud grundet ydre forhold.  

Ud over at være indikator for forsyningssikkerhed giver nøgletallet ”antal brud” in-
formation, som kan anvendes i dialog om behovet for iværksættelse af anlægsinveste-
ringer, og det kan medvirke til at forklare ændringer i uplanlagte driftsudgifter. For 
at kunne sammenligne antal brud mellem selskaber beregnes nøgletallet pr. 10 km 
ledning.   

Antallet af brud vurderes at være relativt nemt for selskaberne at registrere og indbe-
rette.  

Alle brud er i sagens natur ikke lige kritiske i forhold til forsyningssikkerhed. Eksem-
pler på forhold, der har betydning for, hvor kritisk et brud kan være, er ledningsdi-
mension, kompleksiteten og varigheden af et brud, antallet af kunder der er påvirket 
af bruddet og hvilke typer af kunder, der er påvirket mv. Hospitaler, institutioner og 
vandforbrugende virksomheder har fx større omkostninger ved en uplanlagt afbry-
delse end almindelige borgere. Mange borgere uden vand er ligeledes en mere kritisk 
situation end få borgere, ligesom også tidspunkt og dag kan have stor betydning.  

For at belyse og sammenligne de gener, selskabets brud har haft for kunder, kan der 
med nøgletallet forbrugerafbrydelsesminutter beregnes den gennemsnitlige afbrydel-
sestid pr. kunde. Forbrugerafbrydelsesminutter defineres som varigheden af ikke-
planlagte vandafbrydelser pr. forbruger. Ikke-planlagte afbrydelser er fx brud. Antal-
let af forbrugerafbrydelsesminutter pr. vandafbrydelse beregnes ved at gange varig-
heden af afbrydelsen (i minutter) med antallet af postadresser, der er påvirket af 
afbrydelsen. Det samlede antal forbruger-afbrydelsesminutter er summen af forbru-
gerafbrydelsesminutter ved samtlige ikke-planlagte vandafbrydelser. Den samlede 
varighed af ikke-planlagte vandafbrydelser pr. forbruger beregnes ved at dividere det 
samlede antal afbrydelsesminutter med antallet af postadresser i forsyningsområdet. 

Det er ikke alle selskaber, der i dag registrerer den data, der skal anvendes for at måle 
forbrugerafbrydelsesminutter, hvorfor der for nogle selskaber vil være tale om en ny 
praksis, der skal implementeres. Det bør derfor overvejes, om dette nøgletal først skal 
indgå i performancebenchmarkingmodellen på sigt, og således ikke nødvendigvis fra 
starten af.  

Benchmarking og overvågning af udviklingen af nøgletallene relateret til forsynings-
sikkerhed giver grundlag for dialog om forsyningssikkerheden, både som selskabet 
har oplevet det og som kunderne har oplevet det.  
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3.1.3 Energi 
Når der skal undersøges performance på energi i et vandselskab, er det oplagt at se på 
energieffektivitet på processer. Derfor blev parameteret bruttoenergiforbrug udvalgt 
på dette område. 

Det udvalgte nøgletal på området er ligeledes bruttoenergiforbrug, som defineres som 
det årlige energiforbrug til boringer, værker og ledningsnet, opgjort i kWh og divideret 
med den årlige solgte mængde drikkevand i m3. Energiforbrug til mandskabsfacilite-
ter, kontor og administration skal således ikke tælles med. Ved at dividere med 
mængden af solgt drikkevand bliver det muligt at sammenligne energieffektiviteten 
selskaberne imellem. 

Forsyningssekretariatet har tidligere spurgt ind til energiforbruget, og der spørges i 
dag ind til energiforbruget i DANVAs BESSY-database, men det er ikke et obligatorisk 
spørgsmål. Energiforbruget vurderes dog stadig at være et tal, som selskaberne allere-
de i dag måler og anvender, og som de derfor har nemt ved at indsamle og indberette. 

Benchmarking af bruttoenergiforbruget kan danne grundlag for dialog om selskabets 
indsats og resultater i forhold til energieffektivisering. 

Af hensyn til ønsket om at gøre modellen enkel, nem at administrere og egnet til dia-
log er det på nuværende tidspunkt valgt ikke at udvide med flere og mere detaljerede 
nøgletal, som fx energiforbrug opdelt på processer, ligesom der heller ikke indgår 
kompensation for løftehøjde og transportafstande. Sådanne oplysninger har selska-
berne dog selv mulighed for at inddrage som forklaring på selskabets placering i dia-
logen om selskabets performance.  
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3.1.4 Klima 
Når der skal undersøges performance i forhold til klima i et vandselskab, kan der ses 
på i hvilken grad selskabet bidrager til en lavere udledning af drivhusgasser, og der-
med har effekt på klimapåvirkningen. En måde at belyse dette på ved hjælp af eksi-
sterende eller relativt lettilgængelige data er ved at se på forholdet mellem energifor-
bruget og egenproduktionen af energi (varme, køl, turbine, vind, sol mv.). Derfor blev 
parameteret nettoenergiforbrug udvalgt her. 

Det udvalgte nøgletal på området er ligeledes nettoenergiforbrug. Nettoenergiforbru-
get defineres som selskabets energiforbrug fratrukket produceret energi, divideret 
med den årlige solgte mængde drikkevand. Produceret energi kan være fra solfange-
re, varmepumper, vindmøller, turbiner mv. Ved at dividere med mængden af solgt 
drikkevand bliver det muligt at sammenligne energieffektiviteten selskaberne imel-
lem. 

Benchmarking af nettoenergiforbruget kan danne grundlag for dialog om selskabet 
indsats og resultater i forhold til selskabets klimapåvirkning. 

Af hensyn til ønsket om at gøre modellen enkel, nem at administrere og egnet til dia-
log er det på nuværende tidspunkt valgt ikke at udvide med flere og mere detaljerede 
nøgletal, som fx CO2-emission eller energiforbrug opdelt på processer, ligesom der 
heller ikke indgår kompensation for løftehøjde og transportafstande. Sådanne oplys-
ninger har selskaberne dog selv mulighed for at inddrage som forklaring på selska-
bets placering i dialogen om selskabets performance. 
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3.1.5 Miljø 
Når der skal undersøges performance i forhold til miljø, kan der ses på, hvor godt 
vandressourcerne udnyttes. Derfor blev parameteret vandtab udvalgt. Vandtab tyde-
liggør mængden af vand, som spildes i stedet for at blive anvendt af forbrugerne, og et 
lavere vandtab vil betyde en bedre udnyttelse af vandressourcerne. 

Det udvalgte nøgletal på dette område er selskabernes ledningstab. Ledningstab defi-
neres som forskellen mellem udpumpet vand til eget forsyningsområde og solgt vand i 
eget forsyningsområde. Ledningstab kan både opgøres som det procentvise ledning-
stab og som det specifikke ledningstab opgjort som ledningstab pr. km ledning pr. 
dag.  

Der er i branchen tradition for at opgøre såvel det procentvise ledningstab som led-
ningstabet pr. km ledning pr. dag. Da der i dag er strafafgift forbundet med for stort 
vandtab, er netop vandtab et tal, som selskaberne kender og indberetter i dag. Også 
længden af ledningsnettet er et relativt kendt tal for selskaberne, hvorfor det beskrev-
ne nøgletal vil være nemt for selskaberne at fremfinde og indberette. 

Benchmarking af ledningstab vil give anledning til dialog om ledningsnettets tilstand 
og behovet for reinvesteringer samt andre forhold, der kan have betydning for led-
ningstabets størrelse og udvikling, eksempelvis trykstyring, udvikling i kundernes 
vandforbrug (et fald vil øge det relative tab), udefra kommende årsager til brud og 
ændret praksis for måling af flow og forbrug. 

Der er selvsagt også andre miljøforhold end ledningstab, der er forbundet med vand-
forsyninger. Det kan fx være indsatser forbundet med grundvandsbeskyttelse, håndte-
ring af kemikalier, bortskaffelse af slam fra vandværker mv. Disse forhold er ikke med 
i benchmarkingmodellen på grund af hensyn til datatilgængelighed og relevansen i 
forhold til vurdering af performance i en enkelt model. 
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3.1.6 Opsummerede definitioner  
Nøgletallenes definitioner er opsummeret i tabellen nedenfor, hvor det også er gengi-
vet hvorledes nøgletallet måles og hvad der skal indtastes af selskaberne.  

Tabel 7 Drikkevandsselskaber – definitioner 

 

Nøgletal Definition Måles ved Skal indtastes 

Antal hændelser med 

overskridelser 

En hændelse er en konstatering af, at akkrediterede 

analyser udtaget ved afgang værker, på ledningsnettet 

eller hos slutbruger overskrider gældende grænseværdi-

er (jf. Drikkevandsbekendtgørelsen, bilag D om Kvali-

tetskrav til mikrobiologiske parametre). Omprøver tælles 

ikke med. Overskridelser på mere end et parameter, 

tæller som én hændelse. Antallet af hændelser er udtryk 

for antallet af "forureningstilfælde”, selskabet har oplevet 

på et år. 

Antal hændelser pr. mio. 

m
3
 udpumpet drikke-

vand 

Antal hændelser; 

Udpumpet drikke-

vand 

 

Antallet af egenkon-

trolprøver i forhold til 

antallet af lovpligtige 

kontrolprøver 

Egenkontrol defineres som antallet af planlagte analyser 

ud over de lovpligtige, som er fastsat i selskabets analy-

seprogram, og som analyseres ud fra den samme ak-

krediterede analysemetode, som anført i bekendtgørel-

sen. Antal lovpligtige analyser er det antal, som er fast-

sat sammen med tilsynsmyndigheden, baseret på be-

kendtgørelsen og baseret på anført akkrediteret analy-

semetode. Antallet er det samlede antal analyser, som 

er baseret på vandmængden samt evt. vilkår eller til-

lægskrav, fx i forbindelse med UV-anlæg og lignende.  

Antal planlagte egen-

kontrolprøver ud over de 

lovpligtige analyser 

opgjort som % af antal 

planlagte lovpligtige 

analyser 

Antal planlagte 

egenkontrol-prøver; 

antal planlagte lov-

pligtige analyser 

Antal brud 
Brud på hoved- og forsyningsledninger samt stiklednin-

ger (vandforsyningens del). Gælder både selvopståede 

brud og brud grundet ydre forhold. 

Brud pr. 10 km ledning 
Antal brud; Led-

ningsnettets længde 

Antal forbruger-

afbrydelsesminutter 

Forbrugerafbrydelsesminutter defineres som varigheden 

af ikke-planlagte vandafbrydelser pr. forbruger fx brud. 

Antallet af forbrugerafbrydelsesminutter pr. vandafbry-

delse beregnes ved at gange varigheden af afbrydelsen 

(i minutter) med antallet af postadresser, der er påvirket 

af afbrydelsen. Det samlede antal forbruger-

afbrydelsesminutter er summen af forbruger-

afbrydelsesminutter ved samtlige ikke-planlage vandaf-

brydelser. Den samlede varighed af ikke-planlagte 

vandafbrydelser pr. forbruger beregnes ved at dividere 

det samlede antal afbrydelsesminutter med antallet af 

postadresser i forsyningsområdet. 

Forbruger-afbrydelses-

minutter pr. postadresse  

Det samlede antal 

forbruger-

afbrydelses-minutter; 

det samlede antal 

postadresser i forsy-

nings-området 

Bruttoenergiforbrug 
Det årlige energiforbrug til boringer, værker og lednings-

net, opgjort i kWh og divideret med den solgte mængde 

drikkevand i m
3
 

kWh pr. m
3 

solgt drikke-

vand 

Bruttoenergi-forbrug i 

kWh 

Nettoenergiforbrug 

Selskabets energiforbrug fratrukket produceret energi, 

divideret med solgt mængde drikkevand. Produceret 

energi kan være fra solfanger, varmepumpe, vindmølle, 

turbiner mv. 

kWh pr. m
3

 solgt drikke-

vand 

Produceret energi 

omregnet til kWh 

Ledningstab, % 
Forskellen mellem udpumpet vand til eget forsyningsom-

råde og solgt vand i eget forsyningsområde. 
% 

Udpumpet drikke-

vand 

Ledningstab pr. km 

ledning pr. dag 

Forskellen mellem udpumpet vand til eget forsyningsom-

råde og solgt vand i eget forsyningsområde i forhold til 

den samlede længde på ledningsnettet (hoved- og forsy-

ningsledninger). 

m
3 

pr. km ledning pr. 

dag 

Udpumpet drikke-

vand 
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3.2 Performancebenchmarking af spildevandsselskaber 

Nedenfor beskrives spildevandsmodellen. Beskrivelsen af modellen er opdelt i forhold 
til områderne fra forligsteksten, og for hvert område beskrives dels det relaterede pa-
rameter og dels det/de nøgletal, som relaterer sig til området. 

3.2.1 Miljø, sundhed og klima 
Overløb blev udvalgt som et parameter, der relaterer sig til både miljø-, klima- og 
sundhedsområdet fra forligsteksten. Overløb kan hjælpe med at belyse den miljømæs-
sige effekt af påvirkninger fra fælleskloakerede ledninger og kan samtidig også fungere 
som et parameter i forhold til klima, da der oftest vil være tale om regnbetingede over-
løb. Overløb kan også delvist relatere sig til sundhedsområdet, da overløb fx har en 
negativ indflydelse på badevandskvaliteten. 

Det udvalgte nøgletal på området er overløbsvandsmængde af spildevandsholdigt 
vand fra regnbetingede overløb til recipient. Overløb fra kloaksystemet med urenset 
spildevand indebærer en sundhedsrisiko og hænger sammen med klimasikring. Ren-
set spildevand, der udledes fra et renseanlæg er også sundhedsskadeligt, men vil un-
der normale omstændigheder ikke udgøre en ligeså stor risiko som urenset spildevand 
fra kloaksystemet. I performancebenchmarkingen er det valg at opgøre den årlige 
mængde regnvandsbetingede punktudledninger. For at gøre nøgletallet sammenligne-
ligt er det valgt at relatere overløbsmængden med størrelsen ”reduceret areal”, der 
udtrykker befæstelsesgraden ganget med den hydrologiske reduktionsfaktor.  

Overløb er den samlede aflastningsmængde i m3, der udledes til recipienter fra over-
løbsbygværker pr. år pr. reduceret ha opland. Aflastningsmængden beregnes med 
modelberegninger. 

Der benyttes modelberegnede data fra PULS til opgørelse af nøgletallet. Benchmar-
king af overløbsmængde i forhold til reduceret areal kan ud over forsyningens klima-
indsats i bred forstand give anledning til dialog om datakvaliteten af de indberettede 
data i PULS samt indførelse og anvendelse af ny teknologi til styring og overvågning 
på kritiske overløb i kloaksystemet.  

Det anbefales, at der arbejdes videre med dette nøgletal relateret til overløb. 
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3.2.2 Forsyningssikkerhed 
Forsyningssikkerhed i spildevandsforsyning handler om kapacitet og om driftssik-
kerhed i kloaksystemet og på renseanlæg. Derfor blev parameteret afløbsstop udvalgt 
på dette område.  

Da performancebenchmarkingen ikke er et værktøj til myndighedskontrol, og der 
derfor ikke skal opgøres nøgletal, som kan være omfattet af fx udledningstilladelser, 
blev det valgt at benchmarke på antallet af driftsforstyrrelser i kloaksystemet, opgjort 
som antallet af afløbsstop pr. 10 km ledning.  

Afløbsstop defineres som ethvert stop i afløbssystemet, såvel i hoved- som på stikled-
ninger samt pumpestationer og bassiner. Nøgletallet omfatter alle afløbsstop, uanset 
indmelding fra ejere, spulefirmaer, forsyningens personale eller andre. Afløbsstop 
skal være henført til den del af ledningsnettet som ejes af forsyningen. Afløbsstop, 
der indmeldes på grundejeres del af stikledning skal ikke indgå i sammentællingen. 

Benchmarking af antallet af afløbsstop bør kunne give anledning til dialog om den 
aktuelle driftssikkerhed, herunder om efterlevelse af ønskede servicemål, sammen-
hæng mellem udvikling i antal driftsstop og (drifts- og anlægs-)økonomi, behovet for 
anlægsinvesteringer til renovering eller dimensionering samt indretning af nye og 
smartere anlæg. 
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3.2.3 Energi  
Med ønsket om at fremme og fastholde fokus på energieffektivitet er bruttoenergifor-
brug valgt som parameter i performancebenchmarking.  

Bruttoenergiforbruget er et udtryk for det faktiske energiforbrug, der er anvendt til 
transport og behandling af spildevand og slam. Bruttoenergiforbruget opgøres per m3 
drikkevand, der er solgt i oplandet.  

Bruttoenergiforbruget defineres som det samlede energiforbrug omregnet til kWh 
forbrugt til transport og rensning af spildevand (inklusive slambehandling) pr. år, 
divideret med mængden af solgt vand (målt i m3) i oplandet. Energiforbrug til mand-
skabsfaciliteter og administration skal således ikke tælles med. 

Benchmarking af bruttoenergiforbruget giver grundlag for dialog om selskabets ind-
sats og resultater i forhold til energieffektivisering. 

Af hensyn til ønsket om at gøre modellen enkel, nem at administrere og egnet til dia-
log er det på nuværende tidspunkt valgt ikke udvide med flere og mere detaljerede 
nøgletal, som fx energiforbrug opdelt på processer, ligesom der heller ikke indgår 
kompensation for løftehøjde og transportafstande. Sådanne oplysninger har selska-
berne dog selv mulighed for at inddrage som forklaring på selskabets placering i dia-
logen om selskabets performance. 
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3.2.4 Klima 
Når der skal undersøges performance i forhold til klima i et vandselskab, kan der ses 
på i hvilken grad selskabet bidrager til en lavere udledning af drivhusgasser, og der-
med har effekt på klimapåvirkningen. En måde at belyse dette på ved hjælp af eksi-
sterende eller relativt lettilgængelig data er ved at se på forholdet mellem energifor-
bruget og egenproduktionen af energi. Derfor blev parameteret nettoenergiforbrug 
udvalgt her. 

Nettoenergiforbruget – det vil sige forholdet mellem bruttoenergiforbrug og egen-
produceret energi – giver udtryk for hvor energineutralt selskabet er, og er dermed 
også et udtryk for selskabets klimapåvirkning.  

Bruttoenergiforbruget defineres som det samlede energiforbrug omregnet til kWh 
forbrugt til transport og rensning af spildevand (inklusive slambehandling) pr. år. 
Energiforbrug til mandskabsfaciliteter og administration skal således ikke tælles 
med. Den producerede energi defineres som produktion af elektricitet fra biogas, 
solceller, vindmøller og produktion af varme fra varmepumper, solfangere, slamaf-
brænding og biogas, hvad enten energien anvendes i selskabet eller sælges. For at 
kunne sammenligne selskaberne med hinanden, divideres tallet med mængden af 
solgt vand (målt i m3) i oplandet. 

Benchmarking af nettoenergiforbruget giver grundlag for dialog om selskabet indsats 
og resultater i forhold til selskabets klimapåvirkning. 

Af hensyn til ønsket om at gøre modellen enkel, nem at administrere og egnet til dia-
log er det på nuværende tidspunkt valgt ikke udvide med flere og mere detaljerede 
nøgletal, som fx CO2-emission eller energiforbrug opdelt på processer, ligesom der 
heller ikke indgår kompensation for løftehøjde og transportafstande. Sådanne oplys-
ninger har selskaberne dog selv mulighed for at inddrage som forklaring på selska-
bets placering i dialogen om selskabets performance. 
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3.2.5 Miljø 
Da en høj vandkvalitet i det udledte spildevand vil have en positiv effekt på miljøet 
blev vandkvalitet udvalgt som parameter relateret til miljøområdet.  

Den væsentligste miljøpåvirkning fra spildevandselskaber handler om udledning til 
recipienter, hvad enten det er via overløb eller renseanlæg eller det sker ved normal 
eller unormal drift. Der er i sagens natur andre miljøforhold fra spildevandsselskaber, 
som kan være problematiske, eksempelvis lugtgener, støj samt forurening af jord og 
grundvand. 

I performancebenchmarkingen er det valgt at anvende to nøgletal til at måle perfor-
mance i forhold til vandkvalitet, nemlig den gennemsnitlige rensegrad og udløbskon-
centration for N, P og BI5. Denne data findes i PULS. 

Rensegraden defineres som forholdet mellem stofkoncentrationen i indløb (mg/l) og 

stofkoncentrationen i udløb (mg/l) fra renseanlæg. 

Stofkoncentrationen i ind- og udløb opgøres for BI
5
, tot-N og tot-P:                       

Rensegrad = 

( 1-( Udløbskonc./Indløbskonc.))*100. 

I performancevurderingen af rensegrad vægtes rensegraden for det enkelte parame-
ter. Rensegraden vægtes i forholdet 1:2:10 for BI

5
, Tot-N og Tot-P

.
 Vægtningen er ud 

fra forholdet i beregning af spildevandsafgift. 

Performancerensegrad= (R
BI5

+R
tot-N

x2+R
tot-P

x10)/13 

Udløbskoncentration beregnes for tot-N, tot P og BI5 i mg/l. Gennemsnitlig udløbs-

koncentration beregnes for hvert stof for hvert anlæg. Samlet gennemsnitlig udløbs-

koncentration beregnes ved at beregne summen at udledt mængde og dividere med 

samlet volumen. 

Med disse nøgletal kan performancebenchmarking fastholde fokus og give anledning 
til dialog om muligheder og behov for at målrette og forbedre selskabets driftsmæssige 
indsats og udviklingen af processer og anlæg. 
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3.2.6 Opsummerede definitioner 
Nøgletallenes definitioner er opsummeret i tabellen nedenfor, hvor det også er gengi-
vet hvorledes nøgletallet måles og hvad der skal indtastes af selskaberne.  

Nøgletal Definition Måles ved Skal indtastes 

Overløbsvandsmængde af 

spildevandsholdigt vand 

fra regnbetingede overløb 

til recipient 

Overløb er den samlede aflastningsmængde i m
3

, der 

udledes til recipienter fra overløbsbygværker pr. år pr. 

reduceret ha opland. Aflastningsmængden beregnes 

med modelberegninger.  

Samlede aflast-

ningsmængde i m
3
 

der udledes til 

recipienter fra 

overløbsbyg-

værker pr. reduce-

ret ha opland 

Data hentes fra 

PULS 

Antal stop i forsyningens 

anlæg, der påvirker vand-

gennemstrømningen 

gennem ledningsnettet 

Afløbsstop defineres som ethvert stop i afløbssyste-

met, såvel i hoved- som på stikledninger samt pumpe-

stationer og bassiner.  Omfatter alle afløbsstop, uanset 

indmelding fra ejere, spulefirmaer, forsyningens per-

sonale eller andre. Afløbsstop skal være henført til den 

del af ledningsnettet som ejes af forsyningen. Afløbs-

stop, der indmeldes på grundejeres del af stikledning 

skal ikke indgå i sammentællingen.  

Antal afløbsstop 

pr. 10 km ledning  

Antal afløbsstop; 

Ledningsnettets 

længde 

Bruttoenergiforbrug 

Bruttoenergiforbruget defineres som det samlede 

energiforbrug omregnet til kWh forbrugt i til transport 

og rensning af spildevand (inkl. slambehandling) pr. år, 

divideret med mængden af solgt vand i m
3

 i oplandet.  

Bruttoenergi-

forbrug pr. m
3

 

solgt vand i opland 

Bruttoenergi-

forbrug 

Nettoenergiforbrug 

Nettoenergiforbruget defineres som bruttoenergifor-

brug fratrukket egenproduceret energi, herunder ener-

gi fra biogas, slamafbrænding, solenergi, vindenergi, 

varmepumper m.v. 

Nettoenergi-

forbrug pr. m
3

 

solgt vand i opland 

Produceret 

energi 

Gennemsnitlig rensegrad 

Rensegraden defineres som forholdet mellem stofkon-
centrationen i indløb (mg/l) og stofkoncentrationen i 
udløb (mg/l) fra renseanlæg. 
Stofkoncentrationen i ind- og udløb opgøres for BI

5
, tot-

N og tot-P:                       
Rensegrad = 
( 1-( Udløbskonc./Indløbskonc.))*100. 
I performancevurderingen af rensegrad vægtes rense-
graden for det enkelte parameter. Rensegraden væg-
tes i forholdet 1:2:10 for BI

5
, Tot-N og Tot-P

.
 Vægtnin-

gen er ud fra forholdet i beregning af spildevandsafgift. 

Performancerensegrad= (R
BI5

+R
tot-N

x2+R
tot-P

x10)/13. 

% Hentes fra PULS 

Gennemsnitlig udløbskon-

centration 

Udløbskoncentration beregnes for tot-N, tot P og BI5 i 

mg/l. 

Gennemsnitlig udløbskoncentration beregnes for hvert 

stof for hvert anlæg. Samlet gennemsnitlig udløbskon-

centration beregnes ved at beregne summen at udledt 

mængde og dividere med samlet volumen. 

mg/l Hentes fra PULS 
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4. Administrative omkostninger 

De administrative omkostninger blev vurderet tidligt i forløbet, men er også blevet 
kvalificeret i forbindelse med testindberetningen. De samlede administrative omkost-
ninger forbundet med performancebenchmarkingmodellerne afhænger af, hvor man-
ge nøgletal det vælges at inkludere i modellerne, og derfor er det de administrative 
omkostninger forbundet med de enkelte nøgletal, der er i fokus i dette afsnit.  

Den anvendte metode til vurdering af vandselskabernes administrative omkostninger 
har taget udgangspunkt i AMVAB-metoden. AMVAB-metoden måler administrative 
byrder ved at identificere antallet af virksomheder omfattet af reguleringen samt om-
kostningsparametrene, bestående af løn til administrative medarbejdere for den ad-
ministrative aktivitet og eventuelle anskaffelser, og hyppigheden med hvilken infor-
mation skal stilles til rådighed.  

I AMVAB-metoden interviewes selskaber om deres skønnede tidsforbrug i forbindelse 
med nye oplysningskrav og informationsforpligtelser. Derfor blev en række selskaber 
til brug for vurderingen af administrative omkostninger interviewet om deres skønne-
de tidsforbrug i forbindelse med indsamling og indberetning af en række foreslåede 
nøgletal, og dette tidsforbrug blev derefter ganget med timesatsen for den medarbej-
dergruppe, der ventes at udføre indsamlingen og indberetningen af data. Metoden til 
vurdering af de administrative omkostninger er endvidere nærmere beskrevet i rap-
porteringen på kortlægnings- og analysefasen. 

Det skal igen bemærkes, at selskaberne er interviewet om det skønnede tidsforbrug 
forbundet med indsamling og indberetning af data. Derfor er der naturligt en vis usik-
kerhed forbundet med vurderingen af de administrative omkostninger. Det vurderes 
dog stadig at være relativt gode estimater, hvilket bekræftes af, at størstedelen af sel-
skaberne generelt set har skønnet et forholdsvis enslydende tidsforbrug. 

De administrative omkostninger forbundet med de enkelte nøgletal i henholdsvis per-
formancebenchmarkingmodellen for drikkevand og performancebenchmarkingmo-
dellen for spildevand er angivet i det følgende. 

Administrative omkostninger – drikkevand  

I nedenstående tabel er de administrative omkostninger for nøgletallene på drikke-
vandsområdet opsummeret.  

De samlede administrative omkostninger ved performancebenchmarkingen af drikke-
vandsselskaber vil afhænge af, om det besluttes at anvende alle nøgletal på samme tid, 
eller om det fx i forbindelse med forsyningssikkerhedsområdet besluttes at anvende 
antal brud, når performancebenchmarkingen starter, men på sigt erstatte antal brud 
med antal forbrugerafbrydelsestimer. Det samme kan være tilfældet med sundheds-
området, hvor det fx kan besluttes at anvende antal hændelser med overskridelser, når 
performancebenchmarkingen starter, men på sigt erstatte antal hændelser med over-
skridelser med antallet af egenanalyser ud over det påkrævede. 

De administrative omkostninger er estimeret ud fra det skønnede tidsforbrug forbun-
det med indsamling og indberetning af data. For drikkevandsmodellen er det samlede 
administrative tidsforbrug vurderet til at være mellem ca. 5 timer og ca. 10 timer, alt 
efter hvor mange nøgletal, der inkluderes i modellen. 
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Tabel 8 Vurderede administrative omkostninger – drikkevand 

Område fra 

forligsteksten 

Parameter Relevant nøgletal Administrative omkostninger 

Sundhed Vandkvalitet 

  

Antal hændelser med 

overskridelser 

På samfundsniveau:  

Ca. 82.000 kr. pr. år 

For det enkelte selskab: 

Ca. 400 kr. pr. år 

Antallet af egenkontrol-

prøver i forhold til antal-

let af lovpligtige kon-

trolprøver 

På samfundsniveau:  

Ca. 110.000 kr. pr. år 

For det enkelte selskab:  

Ca. 500 kr. pr. år 

Forsynings-

sikkerhed 
Brudfrekvens 

Antal brud 

På samfundsniveau:  

Ca. 216.000 kr. pr. år 

For det enkelte selskab:  

Ca. 1.000 kr. pr. år 

Antal forbruger-

afbrydelsesminutter 

På samfundsniveau:  

Ca. 345.000 kr. pr. år* 

For det enkelte selskab:  

Ca. 1.600 kr.  pr. år* 

*der kan endvidere eventuelt være 

initialomkostninger forbundet med 

indkøb af nyt system 

Energi 
Bruttoenergi- 

forbrug 
Bruttoenergiforbrug 

På samfundsniveau:  

Ca. 50.000 kr. pr. år 

For det enkelte selskab:  

Ca. 230 kr. pr. år 

Klima 
Nettoenergi-

forbrug 
Nettoenergiforbrug 

På samfundsniveau:  

Ca. 50.000 kr. pr. år 

For det enkelte selskab:  

Ca. 230 kr. pr. år 

Miljø Vandtab 

Ledningstab (%) På samfundsniveau:  

Ca. 45.000 kr. pr. år 

For det enkelte selskab:  

Ca. 200 kr. pr. år 

Ledningstab (pr. km 

ledning pr. dag) 

 

Administrative omkostninger – spildevand  

I nedenstående tabel er de administrative omkostninger for nøgletallene på spilde-
vandsområdet opsummeret.  

Som det kan ses i tabellen nedenfor, er der for selskaberne kun forbundet admini-
strative omkostninger med tre af nøgletallene, da de resterende hentes fra PULS.  

De administrative omkostninger er estimeret ud fra det skønnede tidsforbrug for-
bundet med indsamling og indberetning af data. For spildevandsmodellen er det 
samlede administrative tidsforbrug vurderet til at være ca. 7,5 timer. 
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Tabel 9 Vurderede administrative omkostninger – spildevand 

Område fra 

forligsteksten 

Parameter Relevant nøgletal Administrative omkostninger 

Miljø, klima og 

sundhed 
Overløb 

Overløbsvandsmængde af 

spildevandsholdigt vand 

fra regnbetingede overløb 

til recipient 

Tallet hentes fra PULS 

 

Forsynings-

sikkerhed 
Afløbsstop 

Antal stop i forsyningens 

anlæg, der påvirker vand-

gennemstrømningen 

gennem ledningsnettet 

På samfundsniveau:  

Ca. 162.000 kr. pr. år 

For det enkelte selskab:  

Ca. 1.500 kr. pr. år 

Energi 
Bruttoenergi- 

forbrug 
Bruttoenergiforbrug 

På samfundsniveau:  

Ca. 108.000 kr. pr. år 

For det enkelte selskab:  

Ca. 1.000 kr. pr. år 

Klima 
Nettoenergi-

forbrug 
Nettoenergiforbrug 

På samfundsniveau:  

Ca. 149.000 kr. pr. år 

For det enkelte selskab:  

Ca. 1.400 kr. pr. år 

Miljø Vandkvalitet 

Gennemsnitlig rensegrad 

Tallene hentes fra PULS Gennemsnitlig udløbskon-

centration 

 

  



 

 Naturstyrelsen / Udvikling af performance-benchmarkingmodeller for den danske vandsektor   33 

5. Testindberetningen 

I starten af 2016 blev der gennemført en testkørsel af indberetningen. I testindberet-
ningen havde selskaberne tre uger til at indmelde deres data til brug for performan-
cebenchmarkingen. Seks forsyninger med både drikkevand og spildevand deltog i 
testen, ligesom to mindre drikkevandsforsyninger deltog i testen. Endvidere hen-
vendte et spildevandsselskab sig undervejs i testperioden med ønske om at deltage i 
testen.3 Testgruppen repræsenterede både store og små selskaber, geografisk fordelt 
ud over landet, og kan derfor betegnes som forholdsvis repræsentativ. Bilag 1 inde-
holder en samlet oversigt over de selskaber, der har været involveret i enten testind-
beretningen eller gennem interviews i projektets kortlægnings- og analysefase. 

Formålet med testindberetningen 

Testindberetningen havde flere formål. Helt overordnet var formålet at 

teste selskabernes mulighed for at fremfinde de relevante data, lige-

som det skulle testes, om der var behov for justeringer i det udarbejde-

de vejledningsmateriale og i de beskrevne definitioner. Endvidere var 

formålet med testindberetningen at teste mulighederne for udtræk fra 

de eksisterende databaser samt kvalificere de administrative omkost-

ninger, der tidligere i projektet var estimeret, og give inputs til den vide-

re kommunikation med selskaberne angående performancebenchmar-

king. 

 

5.1 Erfaringer og læringspunkter fra testindberetningen 

Som ovenfor nævnt var et af formålene med testindberetningen at teste selskabernes 
mulighed for at fremfinde de relevante data. Grundet projektets forløb fokuserede 
testindberetningen på indberetning af historiske data, og selskaberne blev derfor 
bedt om at indberette data for enten 2014 eller 2015. I den lovpligtige performance-
benchmarking vil selskaberne inden et års begyndelse vide, at der efterfølgende vil 
skulle indtastes data for året, og de vil derfor have andre – og bedre – forudsætninger 
for at indsamle og gemme data, end selskaberne i testindberetningen havde.  

Selvom selskabernes forudsætninger for at indberette data var anderledes i testind-
beretningen, lykkedes det i høj grad selskaberne at indberette den efterspurgte data. 
Selskabernes indberettede data er vist i bilag 3.  

På drikkevandssiden er selskabernes indtastning af data opgjort i procent i tabellen 
nedenfor, hvor datas relation til nøgletal også er opsummeret. Som det kan ses er det 
primært i forhold til forbrugerafbrydelsesminutter, at enkelte af selskaberne ikke har 
kunnet indberette data. 

  

                                                           
3
 Da data fra PULS blev indhentet for de enkelte selskaber ved testindberetningens start, blev der dog ikke indhentet data fra PULS for 

dette selskab. 
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Tabel 10 Indberetning af data, drikkevandsselskaber 

Skulle indtastes af selskaberne Relateret nøgletal  Indtastningsprocent 

Antal hændelser Antal hændelser med overskridelser 
7 ud af 8 selskaber, 

svarende til 87,5 % 

Antal planlagte egenkontrolprøver 

Antallet af egenkontrolprøver i forhold 

til antallet af lovpligtige kontrolprøver 

7 ud af 8 selskaber, 

svarende til 87,5 % 

Antal planlagte lovpligtige kon-
trolprøver 

Antallet af egenkontrolprøver i forhold 

til antallet af lovpligtige kontrolprøver 

7 ud af 8 selskaber, 

svarende til 87,5 % 

Antal brud Antal brud  
Alle 8 selskaber, sva-

rende til 100 % 

Det samlede antal forbrugerafbry-
delsesminutter 

Antal forbrugerafbrydelsesminutter  
6 ud af 8 selskaber, 

svarende til 75 % 

Det samlede antal postadresser i 
forsyningsområdet, som forsynin-
gen leverer vand til 

Antal forbrugerafbrydelsesminutter  
6 ud af 8 selskaber, 

svarende til 75 % 

Bruttoenergiforbrug i kWh 
Bruttoenergiforbrug  

Alle 8 selskaber, sva-

rende til 100 % 

Produceret energi omregnet til 
kWh 

Nettoenergiforbrug  
Alle 8 selskaber, sva-

rende til 100 %* 
Produceret grøn energi  

Udpumpet vandmængde i m
3
 

Ledningstab i %  

Alle 8 selskaber, sva-

rende til 100 % 
Ledningstab pr. km ledning pr. dag  

Antal hændelser med overskridelser  

Ledningsnettets længde i km 

Antal brud  
Alle 8 selskaber, sva-

rende til 100 % 
Ledningstab pr. km ledning pr. dag  

*Et af selskaberne havde dog indmeldt det samme tal for bruttoenergiforbrug og produceret 

energi, hvilket formodes at være en fejl. 

 

På spildevandssiden lykkedes det ligeledes i høj grad for selskaberne at indberette 
data. Selskabernes indtastning af data er opgjort i procent i tabellen nedenfor, hvor 
datas relation til nøgletal også er opsummeret. Som det kan ses, var det primært i 
forhold til tilløbsvandmængden, at selskaberne havde svært ved at fremfinde de rette 
data, hvilket kan relatere sig til, at tilløbsvandmængden ikke var defineret i vejlednin-
gen. Fremadrettet vil der dog blive anvendt reduceret areal i stedet for tilløbsvand-
mængde, hvorfor tilløbsvandmængde ikke vil skulle indberettes i den fremadrettede 
performancebenchmarking. Som det kan ses var der endvidere enkelte selskaber, for 
hvem det ikke var muligt at indberette antal afløbsstop. 
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Tabel 11 Indberetning af data, spildevandsselskaber 

Skulle indtastes af selskaberne Relateret nøgletal  Indtastningsprocent 

Antal afløbsstop 

Antal stop i forsyningens anlæg, der 

påvirker vandgennemstrømningen 

gennem ledningsnettet 

5 ud af 7 selskaber, 

svarende til 71,4 % 

Bruttoenergiforbrug 
Bruttoenergiforbrug 

7 ud af 7 selskaber, 

svarende til 100 %* 

Produceret energi 
Nettoenergiforbrug 

7 ud af 7 selskaber, 

svarende til 100 % 

Produceret grøn energi Grøn energi 
7 ud af 7 selskaber, 

svarende til 100 % 

Tilløbsvandmængde i m
3
 

Overløb 
5 ud af 7 selskaber, 

svarende til 71,4 %** 

Ledningsnettets længde i km 

Antal stop i forsyningens anlæg, der 

påvirker vandgennemstrømningen 

gennem ledningsnettet 

6 ud af 7 selskaber, 

svarende til 85,7 % 

*Et af selskaberne meldte dog ikke det samlede tal ind, men indmeldte individuelle tal for de 

forskellige energikilder. 

**De to andre selskaber havde også meldt tal ind for dette, men disse tal relaterede sig til 

udløbsvandmængden. 

 

Som nævnt var et af testindberetningens andre formål at teste, om der var behov for 
justeringer i det udarbejdede vejledningsmateriale og i de beskrevne definitioner. 
Dette kom der gode inputs til gennem testindberetningen. I vejledningsmaterialet var 
en række stamdata – nærmere bestemt den udpumpede vandmængde, tilløbsvand-
mængden og ledningsnettets længde – ikke defineret, hvilket testindberetningen 
viste, at det bør være fremadrettet. 

Ligeledes var der i vejledningsmaterialet ikke information om de data, der hentes 
gennem Forsyningssekretariatet og PULS. Dette blev efterspurgt af selskaberne, 
hvorfor det vurderes at være gavnligt at vise disse data til selskaberne fremadrettet. 

På baggrund af selskabernes indberettede data og efterfølgende drøftelser i projektets 
styregruppe, arbejdsgruppe og dialoggruppe blev der foretaget en række mindre æn-
dringer i forhold til nøgletallene. Det blev i denne forbindelse valgt at fjerne nøgletal-
lene for grøn energi for både drikkevand og spildevand, og for spildevand blev defini-
tionen af nøgletallet Overløbsvandsmængde af spildevandsholdigt vand fra regnbe-
tingede overløb til recipient justeret. Derudover blev der i spildevandsmodellen tilfø-
jet nøgletallet Udløbskvalitet. Definitionerne af disse to nøgletal er beskrevet i afsnit 
3.2. 

Det skal i forbindelse med det ændrede nøgletal for overløb og det nye nøgletal for 
udløbskvalitet bemærkes, at disse nøgletal ikke blev testet i testindberetningsfasen. 
Data for begge disse nøgletal vil dog skulle fremskaffes fra PULS og vil således ikke 
skulle indtastes af selskaberne. 

På baggrund af selskabernes tilbagemeldinger vurderes det endvidere at være gavn-
ligt, hvis vejledningsmaterialet udarbejdes på en måde, så det både indeholder en 
kort version, der udelukkende relaterer sig til de data, der skal indtastes, samt en 
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længere version, der gennemgår definitionerne ved alle nøgletal, herunder også de 
nøgletal, som hentes fra Forsyningssekretariatet og PULS.  

Et tredje formål med testindberetningen var at undersøge mulighederne for at indhen-
te relevant data fra de eksisterende databaser. Fra Forsyningssekretariatet skulle der 
indhentes data om debiterede vandmængder, mens der fra PULS skulle indhentes 
data relateret til henholdsvis overløbsvandsmængde og rensegrad.  
 
Data fra Forsyningssekretariatet blev hurtigt fremskaffet gennem projektets arbejds-
gruppemedlem fra Forsyningssekretariatet. Data fra PULS var ligeledes relativt nemt 
at fremskaffe gennem Naturstyrelsen, som sørgede for at trække data. 
 
De administrative omkostninger for selskaberne i forbindelse med testindberetningen 
var estimeret tidligere i forløbet. Disse administrative omkostninger blev yderligere 
kvalificeret i forbindelse med testindberetningen, og testindberetningen gav ikke an-
ledning til at justere på de estimerede administrative omkostninger. 

 

Opmærksomhedspunkt angående kvalitetssikring 

 

Testindberetningen indeholdt ikke en kvalitetssikring af data, og der-

med heller ikke en test af hvordan data kan kvalitetssikres.  

I den lovpligtige performancebenchmarking bør der dog være en kvali-

tetssikring af data. En sådan kvalitetssikring kan fx ske ved, at selska-

berne får tilsendt en kopi af deres indtastede data, og inden for en tids-

ramme på to uger skal henvende sig til den myndighed, der administre-

rer performancebenchmarkingen, såfremt der er fejl i de indberettede 

data. Dette vil være en nem og enkel måde at sikre kvalitetssikring af 

data. 
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6. Præsentation af data 

 
I forbindelse med performancebenchmarkingen skal det overvejes, hvordan de ind-
berettede data skal præsenteres, så det giver det bedst mulige grundlag for dialog 
mellem selskaber, kommuner og forbrugere. For at give et godt grundlag for dialog 
bør det være muligt for selskaberne at se, hvorledes selskaberne er placeret i forhold 
til sammenlignelige selskaber, ligesom det også bør være muligt at følge nøgletallenes 
udvikling over tid. 
 
Hvad enten det vælges at udgive en årlig rapport, der viser selskabernes performan-
ce, eller lave et website, hvor offentligheden selv kan gå ind og trække resultater, skal 
det overvejes, hvorledes resultaterne præsenteres, så der på bedst mulig vis gives et 
overskueligt og retvisende billede af selskabernes performance. Da der er tale om en 
relativt stor mængde selskaber – 221 drikkevandsselskaber og 110 spildevandsselska-
ber – er det særligt vigtigt at sikre, at data præsenteres på en måde, der giver et godt 
overblik. 
 
En måde at vise de enkelte nøgletal kunne være ved at lave søjlediagrammer, som 
viser selskabernes score i forhold til de sammenlignelige selskaber – eller i forhold til 
hele populationen af selskaber, hvis dette ønskes. Et eksempel på dette er vist neden-
for. Hvis sådanne søjlediagrammer anvendes på den samlede population, kan de dog 
være vanskelige at overskue – for drikkevandsselskaberne vil et sådant diagram in-
deholde 221 søjler – hvorfor sådanne diagrammer formentligt vil skulle suppleres af 
andre præsentationsmuligheder. 
 

 

Figur 2 Eksempel på præsentation af et enkelt nøgletal – søjlediagram 

 
I forhold til de enkelte nøgletal kunne man ligeledes forestille sig, at det skulle være 
muligt at se tendensen fra år til år, både for de enkelte selskaber og samlet for alle 
selskaberne. Dette vil være med til at vise, om henholdsvis selskabernes individuelle 
og samlede performance forbedres over tid. Et eksempel på dette er vist i et søjledia-
gram nedenfor. 
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Figur 3 Eksempel på præsentation af udvikling i et nøgletal over tid - søjlediagram 

Selskabernes performance på de forskellige nøgletal/parametre kan også vises samlet, 
fx i et radardiagram. Det skal dog i denne forbindelse overvejes, hvordan der sikres 
den rette justering af nøgletallene, så de kan indgå i et samlet diagram. En måde at 
gøre dette på kunne være ved at anvende selskabernes relative score på de forskellige 
parametre, således at der eksempelvis ved drikkevand anvendes en skala fra 1 til 221, 
hvor selskabernes placering i forhold til de andre selskaber således er det, der vises i 
radardiagrammet. Et sådant diagram vil gøre det muligt hurtigt at danne sig et over-
blik over det enkelte selskabs relative score på de forskellige parametre. Et eksempel 
på dette er vist nedenfor. 

 

Figur 4 Eksempel på præsentation af et selskabs placering 

I eksemplet ovenfor vil selskaberne ligge tættere på diagrammets midte, jo bedre deres 
relative score er, hvilket i eksemplet ovenfor vil sige, at selskabet performer relativt 
godt i forhold til de andre selskaber, når man ser på sundhed og forsyningssikkerhed, 
mens selskabet har en relativt dårligere performance i forhold til de andre selskaber, 
når man ser på energi og klima. 

Det kan også vælges at lave et excelark, der enten viser alle selskabernes indberettede 
data, alle selskabernes beregnede nøgletal, eller en kombination af den indberettede 
data og de beregnede nøgletal. Et sådant excelark giver offentligheden mulighed for at 
få det samlede overblik over al data, men vil næppe kunne stå alene, da et sådan ex-
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celark samtidig risikerer at blive svært at overskue. 

6.1 Forslag til sammenligningsvariable 

Selvom det vil være muligt for selskaberne at sammenligne sig med den samlede 
population af selskaber, er det vores anbefaling, at der også udarbejdes et antal præ-
definerede sammenligningsvariable. Dette foreslås, fordi der er tale om en offentlig 
performancebenchmarking, som også personer, der ikke har dybt fagligt kendskab til 
vandsektoren, skal have mulighed for at kunne benytte og forstå. Derfor kan det være 
nyttigt at give forslag til, hvilke sammenligningsmuligheder der vil være oplagte at 
vælge, og derfor foreslås det at udvælge et antal sammenligningsvariable, der reflek-
terer selskabernes betydeligste lighedspunkter (og forskelligheder). 

I forbindelse med en prædefinering af sammenligningsvariable bør det tilstræbes, at 
gruppen, som det enkelte selskab skal kunne sammenlignes med, skal være af en vis 
størrelse. Det er derfor vigtigt, at der ikke oplistes et for stort antal prædefinerede 
sammenligningsvariable, da dette vil gøre de enkelte grupper relativt små. Derudover 
bør det også her understreges, at performancebenchmarkingen skal forstås som et 
dialogværktøj. Derfor er det tilstrækkeligt, at selskaberne kan sammenlignes med 
selskaber, der i stor udstrækning ligner dem selv, men som ikke er fuldstændigt iden-
tiske. Skulle der være mindre forskelle, der i mindre grad kan have betydning for 
forskelle i selskabernes performance, vil dette kunne forklares i dialogen.  

Det er for nuværende valgt at foreslå, at sammenligningsvariablene holdes ens for 
alle nøgletallene i henholdsvis performancebenchmarkingmodellen for spildevand og 
performancebenchmarkingmodellen for drikkevand. Dette er gjort for at sikre, at 
sammenligningsvariablene bliver så intuitive som muligt og vil kunne danne grund-
lag for en dialog mellem de relevante parter. Dialogens parter vil således kun skulle 
forholde sig til ét sæt af prædefinerede sammenligningsmuligheder for drikkevands-
selskaber og ét sæt af prædefinerede sammenligningsvariable for spildevandsselska-
ber, hvilket især vil være en fordel for de parter – og øvrige læsere – der ikke til dag-
ligt arbejder med vandselskaber, og som derfor ikke kan forventes at kunne overskue 
et meget stort antal sammenligningsmuligheder. I forlængelse heraf er det også søgt 
at sikre, at de foreslåede sammenligningsvariable er så intuitive som muligt. 

Derudover er det også tilstræbt, at variable, der har stor betydning for tolkningen af 
performance på de enkelte nøgletal, er bygget ind i nøgletallene, sådan at disse vari-
able allerede er reflekteret i nøgletallene. Et eksempel på dette er, at energiforbruget 
er opgjort som kWh pr. m3 solgt vand og ikke blot som kWh.  

De prædefinerede sammenligningsmuligheder kan dels være variable, der umiddel-
bart forventes at have indflydelse på selskabernes performance. Sådanne variable kan 
fx være selskabets størrelse – for drikkevandsselskaber opgjort som den årlige ud-
pumpede vandmængde i m3 og for spildevandsselskaber opgjort som den årlige til-
løbsvandmængde til renseanlæg i mio. m3. Det kan også være selskabets urbanise-
ringsgrad – fx om selskabets ledningsnet primært er beliggende i land, by eller indre 
by.  

Derudover kan de prædefinerede sammenligningsmuligheder dels være grupperin-
ger, der er med til at give et segmenteret overblik over selskaberne, uden at disse 
sammenligningsmuligheder har betydning for selskabernes performance. En sådan 
sammenligningsmulighed kunne fx være, at selskaber beliggende i samme region 
grupperes, for at kunne give et overblik over hvorledes selskaber i samme region 
performer i forhold til hinanden. 

I illustrationen nedenfor er det søgt at vise, hvorledes der kan skelnes mellem sam-
menligningsmulighederne, således at det markeres, hvilke sammenligningsvariable 
der forventeligt kan have indflydelse på selskabernes performance, og hvilke sam-
menligningsmuligheder der blot tjener til at gruppere selskaberne. Det skal i denne 
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forbindelse bemærkes, at nedenstående figur blot er et eksempel på en brugergrænse-
flade, og at den endelige brugergrænseflades udseende vil afhænge af den bruger-
grænseflade, som Naturstyrelsen får udviklet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Illustration af forskellige sammenligningsmuligheder 
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7. Den fremadrettede 
kommunikation 

Generelt bør der i kommunikationen om performancebenchmarkingen være fokus på 
performancebenchmarkingens formål, som netop relaterer sig til dialog om selska-
bernes performance inden for miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed. 
Samtidig bør der i kommunikationen være fokus på, at performancebenchmarkingen 
vil skulle bidrage til at styrke dialogen mellem selskaber og kommuner, ligesom det 
vil kunne bruges til dokumentation for forbrugerne og til eksportformål, og at formå-
let med performancebenchmarkingen ikke er at føre tilsyn eller udstille selskaber i 
forhold til manglende lovkravsoverholdelse. 

Da den styrkede dialog er vital for at performancebenchmarkingen kan betragtes som 
vellykket, vil netop ideen om styrket dialog om performance – altså at selskabets 
placering eller udvikling på et givent nøgletal giver anledning til interesse i forhold til 
årsager og muligheder for at påvirke placeringen/udviklingen – formentligt være et 
særligt opmærksomhedspunkt i kommunikationen. Det vil således være vigtigt, at 
der i kommunikationen lægges vægt på, at årsager og muligheder vil skulle forklares 
gennem den efterfølgende dialog, og at nøgletallene således ikke kan forventes at 
være selvforklarende.  

Der vil i kommunikationen formentligt være et behov for at huske på, at der både skal 
kommunikeres til og med kommuner, ejere, bestyrelser, ledere og medarbejdere i 
vandselskaber, interesserede borgere og den øvrige offentlighed. Derfor er det vigtigt, 
at der fx til kommunalbestyrelser kommunikeres præcist og konkret, hvad de kan 
forvente at kunne anvende performancebenchmarkingen til, og hvordan performan-
cebenchmarkingen vil skulle anvendes. Ligeledes er det vigtigt, at der sker en lignen-
de kommunikation til vandselskaber, så de også ved til hvad og hvordan, det forven-
tes at performancebenchmarkingen skal anvendes. 

I kommunikationen til fx kommunalbestyrelsesmedlemmer og interesserede borgere 
er det ligeledes vigtigt, at nøgletallenes betydning for og relation til performance for-
klares på en måde, der gør det muligt relativt nemt at forstå nøgletallenes betydning, 
herunder særligt hvad nøgletallene kan og ikke kan bruges til at forklare. 

Det er på baggrund af ovenstående derfor vores anbefaling, at Naturstyrelsen udar-
bejder en kommunikationsplan, der klart beskriver, hvordan, om hvad og til hvem 
der skal kommunikeres på forskellige tidspunkter i forbindelse med implementerin-
gen af performancebenchmarkingen. 

Igennem projektet har der endvidere været fokus på, hvordan selskabernes oplevelse 
af irritation i forbindelse med performancebenchmarkingen vil kunne mindskes. På 
baggrund heraf er der i dette afsnit opridset en række punkter, der bør tages højde 
for i den fremtidige kommunikation om performancebenchmarkingen. 

Projektet har vist, at selskaberne i høj grad efterspørger information om performan-
cebenchmarkingen. I forbindelse med enten vejledningsmaterialet eller anden infor-
mation angående performancebenchmarkingen bør det derfor overvejes at lave en 
forklaring af hvert enkelt nøgletal, der kort beskriver, hvad nøgletallet anvendes som 
udtryk for performance for. En sådan beskrivelse bør ligeledes være at finde i en 
eventuel rapport eller website, hvor man kan tilgå data, så der etableres en fast for-
tælling om og forståelse af nøgletallenes betydning. 



 

 42   Naturstyrelsen / Udvikling af performance-benchmarkingmodeller for den danske vandsektor  

Som nævnt i afsnit 5 er det endvidere vigtigt, at der i et fremtidigt vejledningsmateria-
le er definitioner af al anvendt data, også de data, der umiddelbart kan virke selvfor-
klarende, hvilket igen understreger selskabernes efterspørgsel efter meget informati-
on. Ligeledes er det vigtigt, at selskaberne også orienteres om de data, der indhentes 
fra Forsyningssekretariatet og fra PULS, og som altså ikke indberettes af selskaberne 
selv. 

På baggrund af selskabernes tilbagemeldinger vurderes det endvidere at være gavnligt 
at have to forskellige målgrupper hos selskaberne in mente, når der skal kommunike-
res til selskaberne, særligt i forhold til vejledningsmaterialet. Den første målgruppe er 
de ledere og medarbejdere i selskaberne, som har et stort informationsbehov, og som 
vil have et ønske om at kunne læse udførlige definitioner og forklaringer af nøgletal og 
data. Den anden målgruppe er de medarbejdere, som vil skulle indsamle og eventuelt 
indtaste data, og som ikke nødvendigvis vil have samme behov for detaljeret informa-
tion.  

For at kunne imødekomme begge målgruppers behov kan det derfor være gavnligt at 
lave et todelt vejledningsmateriale, som både indeholder en kort version, der udeluk-
kende relaterer sig til de data, der skal indtastes, samt en længere version, der gen-
nemgår definitionerne af alle nøgletal, herunder også de nøgletal, som hentes fra For-
syningssekretariatet og PULS.  
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Bilag 1. Involverede 
forsyninger 

Nedenstående forsyninger har været involveret i projektet, enten gennem interviews i 
projektets kortlægnings- og analysefase eller ved at deltage i testindberetningen. 
Flere af selskaberne har endvidere været involveret både i kortlægnings- og analyse-
fasen og i testindberetningsfasen. 

 

Involverede forsyninger 
 Nyborg Forsyning og Service 

 Aarhus Vand 

 Lemvig Vand og Spildevand 

 Frederikssund Forsyning 

 Kalundborg Forsyning 

 HOFOR 

 Holbæk Forsyning 

 Furesø og Egedal Forsyning 

 Din Forsyning (Esbjerg) 

 VandCenter Syd 

 Hillerød Forsyning 

 VandCenter Djurs 

 Aars Vand 

 Jyllinge Vand 

 BIOFOS 
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Bilag 2. Vejledning til indberetning af 
data, anvendt ved 
testindberetningen 

Baggrund og introduktion 

Denne vejledning relaterer sig til projektet om udvikling af performancebenchmarking-modeller for den dan-
ske vandsektor, som Naturstyrelsen igangsatte i august 2015, og som PwC – med NIRAS som underleveran-
dør – er i gang med at udføre. 

Selve opstillingen af nøgletallene til brug for performancebenchmarking-modellerne fandt sted i efteråret 
2015, og en indberetning af nøgletallene indeholdt i disse modeller skal nu testes. Som testdeltager får man 
således mulighed for at videregive sin oplevelse med nøgletallene, inden modellerne bliver til et landsdæk-
kende performancebenchmarking-system. 

Formålet med testen er at afprøve de opstillede nøgletal til det kommende landsdækkende performance-
benchmarking-system, så et sådant system kan færdigudvikles og introduceres på det bedst mulige grundlag.  

Dataindsamlingen omfatter alene data, som ikke allerede er indberettet til Forsynings-sekretariatet eller 
PULS. Data, som allerede findes i disse systemer, vil blive trukket centralt.  

Nøgletallene er udvalgt, så de afspejler de områder, som er fastlagt i forligsteksten vedrørende vandsektorlo-
ven. Dette er kort opsummeret i tabellerne nedenfor. 

 

 

 

 
Område fra forligstek-
sten 

Nøgletal  Skal indtastes 

Sundhed Antal hændelser med overskridelser  Antal hændelser 

Antal planlagte kontrolanalyser i forhold til 
antal planlagte lovpligtige analyser 

 Antal planlagte  
 kontrolanalyser i alt;   
 Antal planlagte lovpligtige  
 analyser 

Forsyningssikkerhed Antal brud  Antal brud 

Antal forbrugerafbrydelsesminutter  Det samlede antal forbruger- 
 afbrydelsesminutter;  
 Det samlede antal postadres-
ser  
 i forsyningsområdet, som 
 forsyningen leverer vand til 

Energi Bruttoenergiforbrug  Bruttoenergiforbrug i kWh 

Klima Nettoenergiforbrug  Produceret energi omregnet  
 til kWh 

Produceret grøn energi 

Miljø Ledningstab i %  - 

Ledningstab pr. km ledning pr. dag  - 

  Stamdata  Udpumpet vandmængde i m3; 
 Ledningsnettets længde i km 

Tabel 12 Drikkevand – nøgletal 
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Tabel 13 Spildevand – nøgletal 

 

Indberetning af nøgletal  

Som udgangspunkt vil vi bede jer indberette tal for 2014. Skulle der være steder, hvor 
det er besværligt at fremfinde tal for 2014, er det også muligt at indtaste tal for 2015 
disse steder. I må i denne forbindelse meget gerne notere hvilke steder, I har valgt at 
indtaste tal for 2015. Hvis der er nøgletal, som I ikke har data fra 2014 eller 2015 for, 
må I gerne notere, om I har påbegyndt eller planlægger en fremadrettet registrering 
af disse tal. 

Indberetningen af nøgletallene sker i systemet SMARTINSPECT. 

Definitionerne for de enkelte nøgletal er uddybet nedenfor. Her fremgår det samtidig 
hvilke informationer, der skal indtastes i systemet. Kun de nøgletal, som I vil skulle 
indberette data for, gennemgås nedenfor. Nøgletal, hvor data indhentes andre steder 
fra, gennemgås således ikke nedenfor. 

Ved hvert nøgletal fremgår det øverst, hvad der skal indtastes. Såfremt der er behov 
for yderligere definition, er en sådan angivet derefter. Ud over de data, der skal i ind-
tastes ved de enkelte nøgletal, vil I også blive bedt om at indtaste en række stamdata. 
Dette er ligeledes vist nedenfor. 

Datakvalitet  

I forbindelse med testen er der ingen formelle krav til kvaliteten af data. I bedes be-
skrive, hvorledes I har opgjort tallene, ligesom I bedes kommentere eventuelle data-
kvalitetsproblematikker. 

Frist for testindberetning og eventuelle spørgsmål  

Vi vil bede dig udfylde spørgeskemaet senest fredag d. 12. februar 2016. 

Hvis du har spørgsmål angående drikkevand, kan du kontakte Christian Balder på 
emailadressen crb@niras.dk eller telefon 2035 7925. Hvis du har spørgsmål angåen-
de spildevand, kan du kontakte Lotte Neve på emailadressen lne@niras.dk eller tele-
fon 2888 5724. 

Har du andre spørgsmål i forbindelse med testindberetningen af performance-
benchmarking-modellerne, kan du kontakte Christina Hansen på emailadressen 
cxh@pwc.dk eller telefon 2054 8414 eller Mads Østerby på mry@pwc.dk eller telefon 
2939 2443. 

Område fra forligstek-
sten 

Nøgletal Skal indtastes 

Miljø, klima og sundhed  Overløbsvandmængde af spildevandsholdigt vand 
fra regnbetingede overløb til recipient 

 - 

Forsyningssikkerhed Antal stop i forsyningens anlæg, der påvirker 
vandgennemstrømningen i ledningsnettet 

 Antal afløbsstop 

Energi Bruttoenergiforbrug  Bruttoenergiforbrug 

Klima Nettoenergiforbrug  Produceret energi 

Grøn energi  Produceret grøn energi 

Miljø Rensegraden fra renseanlæg  - 

Stamdata  Tilløbsvandmængde i m3;  
 Ledningsnettets længde i 
km 
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Bilag 2.1 Uddybende definitioner – drikkevandsforsyninger 
 

Tabel 14 Stamdata 

Hvad skal indtastes? 

Den udpumpede vandmængde i m3 for 2014 (alternativt 2015) 

Ledningsnettets længde i km 

 

Tabel 15 Antal hændelser med overskridelser 

Hvad skal indtastes? 

Antallet af hændelser med overskridelser på mikrobiologiske parametre i 2014 
(alternativt 2015) 

 
Antal hændelser med overskridelser defineres som antallet af hændelser med forhøjet 
indhold af mikrobiologiske parametre i drikkevandet, som selskabet har oplevet på et 
år. Antallet af hændelser er udtryk for antallet af "forureningstilfælde", som selskabet 
har oplevet på et år, hvilket ikke nødvendigvis er det samme som antallet af prøver der 
overskrider grænseværdier. 

En hændelse kan betyde overskridelser på flere mikrobiologiske parametre, og en 
hændelse kan medføre flere efterfølgende analyser til be- eller afkræftelse eller yderli-
gere analyse. Selvom der i den samme prøve er tale om overskridelser på mere end et 
parameter, tæller overskridelsen som én hændelse. Omprøver og efterfølgende analy-
ser tæller ikke som yderligere hændelser.  

En hændelse er en konstatering af, at akkrediterede analyser udtaget ved afgang vær-
ker samt på ledningsnettet eller hos slutbruger overskrider gældende grænseværdier 
(jf. drikkevandsbekendtgørelsen, bilag D om Kvalitetskrav til mikrobiologiske para-
metre). 

  

Parameter Enhed    Vandkvalitetskrav 

 Værdi ved afgang fra 
vandværk

1
 

Værdi ved indgang til 
ejendom

2
 

Værdi ved forbru-
gerens taphane

6
 

Coliforme bakterier Pr. 100 ml  i.m.
3
  i.m.

3
  i.m.

3
 

Escherichia coli   (E. 
coli) 

Pr. 100 ml  i.m.
3
  i.m.

3
  i.m.

3
 

Kimtal ved 37 °C Pr. ml  5  20  20 

Kimtal ved 22 °C Pr. ml  50 
 10

4  
 200  200 

Enterokokker Pr. 100 ml  i.m.
3
  i.m.

3
  i.m.

3
 

Clostridium perfrin-
gens, herunder spo-
rer

5
 

Pr. 50 ml  i.m.
3
  i.m.

3
  i.m.

3
 

1) Prøven udtages fra afgangsledning eller rentvandsbeholder på vandværket. 

2) Prøven udtages ved indgangen til bygning (ved vandmåler eller nærmeste taphane herefter), når vandet har løbet 
så længe, at det vand, der står i installationer og stikledning, er udskyllet, og vandet har løbet i mindst 5 minutter. 

3) i.m. = ikke målelig ved den anviste metode. 

4) Værdien gælder for desinficeret vand. 

5) Parameteren bestemmes kun, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand. 

6) Prøven udtages ved taphanen, når vandet har løbet i højst 30 sekunder. 
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Tabel 16 Antal planlagte kontrolanalyser i forhold til antal planlagte lovpligtige analyser 

Hvad skal indtastes? 

Antallet af planlagte egenkontrolprøver i 2014 (alternativt 2015) 

Antallet af planlagte lovpligtige kontrolprøver i 2014 (alternativt 2015) 

 
Antallet af planlagte lovpligtige kontrolanalyser defineres som det antal analyser, 
som er fastsat sammen med tilsynsmyndigheden, baseret på bekendtgørelsen og 
baseret på anført akkrediteret analysemetode. Antallet er det samlede antal analyser, 
som er baseret på vandmængden samt evt. vilkår eller tillægskrav, fx i forbindelse 
med UV-anlæg og lignende. Prøver, som udtages ekstraordinært, eksempelvis foran-
lediget af hændelser, indgår ikke, med mindre de er påbudt af tilsynsmyndigheden i 
forbindelse med hændelsen. 
 
Antallet af planlagte kontrolanalyser defineres som antallet af planlagte analyser ud 
over de lovpligtige, som er fastsat i selskabets analyseprogram, og som analyseres ud 
fra den samme akkrediterede analysemetode, som anført i bekendtgørelsen. 

Tabel 17 Antal brud 

Hvad skal indtastes? 

Antallet af brud i 2014 (alternativt 2015) 

 
Antal brud defineres som brud på hoved- og forsyningsledninger samt stikledninger 
(vandforsyningens del). Antal brud gælder både selvopståede brud og brud grundet 
ydre forhold. 
 

Tabel 18 Antal forbrugerafbrydelsesminutter 

Hvad skal indtastes? 

Det samlede antal forbrugerafbrydelsesminutter i 2014 (alternativt 2015) 

Det samlede antal postadresser i forsyningsområdet, som forsyningen leverer 
vand til 

 
Forbrugerafbrydelsesminutter defineres som varigheden af ikke-planlagte vandaf-
brydelser pr. forbruger. Ikke-planlagte afbrydelser er fx akutte brud.  
  
Antallet af forbrugerafbrydelsesminutter pr. vandafbrydelse beregnes ved at gange 
varigheden af afbrydelsen (i minutter) med antallet af postadresser, der er påvirket af 
afbrydelsen. Det samlede antal forbrugerafbrydelsesminutter er summen af forbru-
gerafbrydelsesminutter ved samtlige ikke-planlagte vandafbrydelser.  
 
Den samlede varighed af ikke-planlagte vandafbrydelser pr. forbruger beregnes ved 
at dividere det samlede antal afbrydelsesminutter med antallet af postadresser i for-
syningsområdet, som forsyningen leverer vand til. Selve denne udregning udføres 
efter indberetningen, også selve udregningen skal derfor ikke udarbejdes af forsynin-
gen. 
 

Tabel 19 Bruttoenergiforbrug 

Hvad skal indtastes? 

Bruttoenergiforbrug i kWh for 2014 (alternativt 2015) 
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Bruttoenergiforbruget defineres som selskabets årlige energiforbrug til boringer, vær-
ker og ledningsnet, opgjort i kWh. Energiforbrug til mandskabsfaciliteter, kontor og 
administration skal således ikke tælles med. 
 
Bruttoenergiforbruget opgøres i forhold til den årlige mængde af debiteret drikkevand. 
Denne udregning udføres efter indberetningen, og selve udregningen skal derfor ikke 
udarbejdes af forsyningen. 
 

Tabel 20 Nettoenergiforbrug 

Hvad skal indtastes? 

Produceret energi omregnet til kWh for 2014 (alternativt 2015) 

 
Nettoenergiforbruget defineres som selskabets energiforbrug fratrukket produceret 
energi, divideret med solgt mængde drikkevand. Produceret energi kan være fra sol-
fanger, varmepumpe, vindmølle, turbiner mv. 
 
Da forsyningens energiforbrug indtastes i forbindelse med indberetningen af brutto-
energiforbruget, er det kun den producerede energi, der skal indtastes her.  
 

Tabel 21 Grøn energi 

Hvad skal indtastes? 

Er indtastet 

Produceret grøn energi defineres som summen af selskabets egenproducerede energi i 
forhold til selskabets bruttoenergiforbrug.  

Da såvel bruttoenergiforbruget som den egenproducerede energi skal indtastes ved 
andre nøgletal, vil der ikke skulle indtastes noget her. 
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Bilag 2.2 Uddybende definitioner – spildevandsforsyninger 
 

Tabel 22 Stamdata 

Hvad skal indtastes? 

Tilløbsvandmængde i m3 for 2014 (alternativt 2015) 

Ledningsnettets længde i km 

 

Tabel 23 Antal afløbsstop 

Hvad skal indtastes? 

Antallet af afløbsstop i 2014 (alternativt 2015) 

 
Antal stop i forsyningens anlæg, der påvirker vandgennemstrømningen gennem led-
ningsnettet, er defineret som ethvert stop i afløbssystemet, såvel i hoved- som stik-
ledninger samt på pumpestationer og bassiner.  
 
Afløbsstop gælder for både spildevand- og regnvandssystemer. Dette omfatter alle 
afløbsstop, uanset indmelding fra ejere, spulefirmaer, forsyningens personale eller 
andre. Afløbsstop skal være henført til den del af ledningsnettet, som ejes af forsy-
ningen. Afløbsstop, der indmeldes på grundejeres del af stikledning, skal ikke indgå i 
sammentællingen. 
 

Tabel 24 Bruttoenergiforbrug 

Hvad skal indtastes? 

Bruttoenergiforbrug i 2014 (alternativt 2015) 

 
Bruttoenergiforbruget defineres som den forbrugte energimængde til el og varme 
anvendt i processer omkring transport og rensning af spildevand på henholdsvis 
pumpestationer og renseanlæg, omregnet til kWh. Energiforbrug til mandskabsfacili-
teter og administration skal således ikke tælles med. 
 

Tabel 25 Nettoenergiforbrug 

Hvad skal indtastes? 

Produceret energi i 2014 (alternativt 2015) 

 
Det samlede nettoenergiforbrug pr. år til transport og rensning af spildevand define-
res som de anvendte energimængder i processer i spildevandsforsyningen, fratrukket 
de producerede energimængder. 
 
Da energiforbruget allerede er indtastet i forbindelse med bruttoenergiforbruget, er 
det her den producerede energi, der skal indtastes. Den producerede energi defineres 
som produktion af elektricitet fra biogas, solceller, vindmøller og produktion af var-
me fra varmepumper, solfanger, slamafbrænding og biogas, hvad enten energien 
anvendes i selskabet eller sælges. 
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Tabel 26 Grøn energi 

Hvad skal indtastes? 

Produceret grøn energi i 2014 (alternativt 2015) 

 

Grøn energi defineres som selskabernes egenproducerede grønne energi i kWh i forhold til 

selskabernes bruttoenergiforbrug. 

Da selskabets bruttoenergiforbrug allerede er indtastet, er det her summen af selskabets egen-

producerede grønne energi, der skal indtastes. 
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Bilag 3 – Data fra testindberetningen 
 

Resultater fra testindberetning af data til performancebenchmarkingmodellen for 
drikkevand. Det skal bemærkes, at de beregnede nøgletal i skemaet nedenfor ikke i 
testen blev valideret af selskaberne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater fra testindberetning af data til performancebenchmarkingmodellen for 
spildevand. Det skal bemærkes, at de beregnede nøgletal i skemaet nedenfor ikke i 
testen blev valideret af selskaberne. 

 

 

  

Område fra 

forligsteksten Parameter Nøgletal Måles ved Selskab A Selskab B Selskab C Selskab D Selskab E Selskab F Selskab G Selskab H

Antal hændelser med 

overskridelser

Antal hændelser pr. mio. 

m
3
 udpumpet drikkevand

0,593 0,481

-

1,536 1,288 1,146 0,000 0,000

Antallet af 

egenkontrolprøver i 

forhold til antallet af 

lovpligtige kontrolprøver

Antal planlagte 

egenkontrolprøver ud 

over de lovpligtige 

analyser opgjort som % 

af antal planlagte 

lovpligtige analyser 707,0% 6,1%

-

240,0% 854,9% 79,1% 495,2% 325,0%

Antal brud Brud pr. 10 km ledning 1,313 0,524 1,051 0,396 0,811 0,513 0,897 0,223

Antal 

forbrugerafbrydelses-

minutter

Forbrugerafbrydelses-

minutter pr. postadresse 
3,406 0,504 - - 0,717 - 0,115 0,096

Energiforbrug
Bruttoenergi-

forbrug
Bruttoenergiforbrug kWh pr. m

3

0,467 0,570* 0,540 0,555 0,317 0,412 0,439 0,316

Klima
Nettoenergi-

forbrug
Nettoenergiforbrug kWh pr. m

3

0,467 0,570* -*** 0,555 0,315 0,401 0,439 0,316

Ledningstab % 5,50% -** 5,08% 6,46% 5,40% 3,64% 5,30% 2,89%

Ledningstab pr. km 

ledning pr. dag

m3 pr. km ledning pr. 

dag 1,57 -** 1,42 2,07 1,38 0,70 0,51 0,37

*Energiforbruget er 2015-tal, mens solgt vand er 2014-tal.

**For dette selskab er vandtab ikke udregnet, da deres indmeldte udpumpede vand var fra 2015, mens solgt vand var fra 2014.

***Selskabet har meldt samme tal ind på forbrugt og produceret energi, hvilket antages at være en fejl.

Drikkevand

Sundhed Vandkvalitet

Forsyningssikkerhed Brudfrekvens

Miljø Vandtab

Område fra 

forligsteksten Parameter Nøgletal Måles ved Selskab 1 Selskab 2 Selskab 3 Selskab 4 Selskab 5 Selskab 6 Selskab 7

Miljø, klima og 

sundhed 
Overløb

Overløbsvandsmængde 

af spildevandsholdigt 

vand fra regnbetingede 

overløb til recipient

Samlede 

aflastningsmængde i 

m
3
 der tilledes 

recipienter fra 

overløbsbygværker pr. 

m
3
 tilløbsvandmængde 

til renseanlæg 1,58 - 1,67 - 6,41 7,83 -

Forsyningssikk

erhed
Afløbsstop

Antal stop i forsyningens 

anlæg, der påvirker vand-

gennemstrømningen 

gennem ledningsnettet

Antal afløbsstop pr. 10 

km ledning 

0,29 0,34 0,87 - 0,91 0,63 -

Energi
Bruttoenergi-

forbrug
Bruttoenergiforbrug

Bruttoenergiforbrug pr. 

m
3
 solgt vand 1,09 3,25* 2,04 1,04 1,97 1,81 ***

Nettoenergiforbrug
Nettoenergiforbrug pr. 

m
3
 solgt vand 0,30 3,25* 1,78** 1,04 0,17 0,26 ***

Grøn energi % 72,49% 0,00% 12,44% 0,00% 91,13% 85,48% ***

Miljø Vandkvalitet
Rensegraden fra 

renseanlæg
%

94,60% 97,10% 93,70% 84,80% 93,30% 92,50% -

*Energiforbruget er 2015-tal, mens solgt vand er 2014-tal.

**Selskabet havde meldt 0 ind på produceret energi, men havde meldt en højere værdi ind på grøn energi. Derfor er tallet for grøn energi her fratrukket bruttoenergien for at få nettotallet.

***Tallet er ikke udregnet, da selskabet ikke indberettede et samlet tal for bruttoenergiforbruget.

Klima
Nettoenergi-

forbrug

Spildevand
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