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Beregningseksempel fra Vestforsyning A/S, Holstebro. 

 

 

Ved at gennemføre engrosmodellen i den nuværende form, mister multiforsyningen den synergi, som er ved 

at opkræve alle forsyningsarter på samme opkrævning hos kunderne. 

  

Denne synergi er betydelig og vil alt andet lige medføre øgede omkostninger for de resterende forsyninger. 

  

Betydningen kan vises i følgende eksempel, som er baseret på forholdene i Vestforsyning-koncernen. 

  

Elkunderne betaler i dag ca. 2,0 mio. kr. for afregning og inkasso. En meget stor andel af disse omkostninger 

går til personale, IT-systemer samt porto og PBS. Disse omkostninger har alle en meget lav marginalom-

kostning pr. opkrævningslinje på regningen – da det er selve udsendelsen og opfølgningen af den enkelte af-

regning med forbrugeren som trækker omkostningerne. Skønsmæssigt vil flytning af afregning af el til han-

delsselskaber således alene medføre en reduktion i omkostninger på ca. 0,2 mio. kr.   

  

De resterende 1,8 mio. kr. skal derfor dækkes af kunderne på Vand, Spildevand og Varme. 

  

Vestforsyning har i dag ca. 16.000 kunder på Vand, 21.000 kunder på Spildevand og 11.500 kunder på var-

me, i alt 48.500 kunder. Reelt er kundeantallet mindre, da nogle kunder forsynes med mere end 1 forsyning-

sart. 

  

Den gennemsnitlige meromkostning er ca. 37 kr. (1,8 mio. kr./48.500 ”brutto” kunder) ekskl. moms pr. forsy-

ningsart pr. år – svarende til 46 kr. inkl. moms. For kunder, som har alle 3 forsyningsarter, er beløbene såle-

des 111 kr. ekskl. moms og 138 kr. inkl. moms pr. år. I praksis ligger meromkostningen (ekskl. moms) mel-

lem 37 kr. og 111 kr., da det er forholdsmæssigt dyrere for de kunder, der kun opkræves for 1 forsyningsart 

og forholdsmæssigt billigere for de kunder, der opkræves for 3 forsyningsarter. 

 


