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Disposition: 

 

• McKinsey-rapporten  

• Et stærkere Danmark – vækst 2016 

• Finanslovsforslag 2017 

• Regeringens forsyningsstrategi 

 

• Krydret med løgn og rygter samt selvfølgelig den skinbarlige sandhed fra DANVA 
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Rapporten fra McKinsey og Stuensee og Co 

• Hvad er bestilt? 

• Hvordan er rapporten blevet til? 

• Hvad er grundlaget? 

• Hvornår er talgrundlaget fra? 

• Er der korrigeret for allerede høstede og 

politisk aftalte effektiviseringer? 

• Er effektiviseringspotentialerne lave eller 

høje? 

• Vil man privatisere eller effektivisere? 

• Hvad er rapporteret? 

• Er der noget der ikke er rapporteret? 

• Hvad betyder det eksisterende forlig? 

• Kan regeringen tælle til 90? 
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Effektiviseringspotentiale i forsyningssektoren 

• McKinsey finder et samlet 

effektiviseringspotentiale (statisk) på 

5,9-7,1 mia. kr. i forsyningssektoren. 

 

• Potentialet er opgjort som direkte 

effektiviseringspotentialer og 

konsolideringspotentialer 

(samarbejdsgevinster). 

 

• Direkte effektiviseringspotentialer er 

det selskaberne kan effektivisere uden 

at ændre størrelse. 
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Effektiviseringspotentiale vand og spildevand 

 770  

 463  

 1.145  

 978  

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

Direkte Konsolidering

m
io

. 
k
r.

 

Spildevand

Drikkevand

• Effektiviseringspotentialet på 

spildevand er 2,1 mia. kr. og på 

vand 1,2 mia. kr. 

 

• Ud af det samlede 

effektiviseringspotentiale på 3,35 

mia. kr. er 1,45 mia. kr. et 

konsolideringspotentiale 

(samarbejdsgevinster). 

 

• Konsolideringspotentialet er 

beregnet ved at opskalere 

samarbejdsgevinster baseret på 

cases. 



DANVA 
Dansk Vand- og  
Spildevandsforening 

Effektiviseringskrav 2020 (Vækstplan Danmark, 2014) 
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• Der er stillet effektiviseringskrav på 

486 mio. kr. til dato. 

 

• Der skal ifølge 

vandsektorlovsforliget stilles 

effektiviseringskrav på minimum 

814 mio. kr. yderligere frem mod 

2020. 
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Indhentningsperiode 

• Ud af et effektiviseringspotentiale på 

3,3 mia. kr. kan de 1,9 mia. kr. hentes 

inden 2025. 

 

• Det resterende potentiale på 1,4 mia. 

kr. kan først hentes efter 2025. Det 

skyldes de lange levetider i 

vandsektoren – der er grænser for hvor 

hurtigt man kan effektivisere CAPEX. 

Effektiviseringspotentiale i alt (OPEX + CAPEX) 
              

3.356  

Andel af potentiale som kan realiseres efter 2025 
              

1.400  

Effektiviseringspotentiale indtil 2025 
              

1.956  

Reduktion af potentiale i 2020 ( pga. krav nuværende 

regulering)* 900** 

*krav på 1,3 mia. kr. kan ikke sammenlignes direkte med øvrige tal, da kravene stilles til 

indtægtsrammen (DOiPL og ikke FADO) 

** vurderet ud fra overslag 

McKinsey regner effektiviseringspotentialer ud fra de faktiske driftsomkostninger (FADO) og ikke 

driftsomkostningerne i prisloftet (DOiPL). Da DOiPL er større end FADO skal man formentlig påregne, 

at krav på 1,3 mia. kr. frem mod 2020 reducerer Mckinseys effektiviseringspotential med ca. 900 mio. 

kr. 

 

Dynamisk effektiviseringspotentiale 
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Troværdighed af beregninger 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• De afrapporterede modeldata stemmer ikke med beskrivelsen af CAPEX netvolumen. Modeldata viser, at der 

er brugt en forkert metode. Betydning af fejlen er ukendt. 

 

• DANVA vurderer Peter Bogetoft finder et effektiviseringspotentiale (baseret på FADO+inv. afskrivninger i PL) 

på ca. 1,1 mia. kr. Afrapporterer selv et potentiale på 2,7 mia. kr. 

Direkte potentiale i % 
af TOTEX-Input Spildevand Drikkevand 

Peter Bogetoft og CE 8-9% 14-15% 

McKinsey og 
Struensee & Co  11,3% 16,5% 

• McKinsey finder 10-40 % højere 

potentialer end Peter Bogetoft. Målt i 

procentpoint ser forskellen dog moderat 

ud. 

Drikkevand: Grundlag for 

effektivisering 

Potentiale, % Potentiale, kr. 

Hele 

omkostningsbasen 

4,7 mia. kr. 16,5 % 770 mio. kr. 

TOTEX input i 

model 

2,6 mia. kr. 16,5 % 420 mio. kr. 

• McKinsey beregner 

effektivisering af hele 

omkostningsbasen, inkl. afgift på 

ledningsført vand 
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Forsyningssektorens effektiviseringspotentiale, 
barrierer jf. McKinsey og Struensee og Co 
 

 

Overordnede temaer der resulterer i barrierer for at opnå en effektiv forsyningssektor 

 

1. Mangel på konkurrenceudsættelse på områder, der ikke er naturlige monopoler 

2. Utilstrækkelige økonomiske incitamenter i den nuværende regulering til at sikre 

omkostningseffektivitet 

3. Hindringer for og utilstrækkelige incitamenter til at konsolidere og opnå gevinsterne 

herved 

4. Utilstrækkelig professionel ejerskabsvaretagelse i alle dele af forsyningssektoren 
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Tværgående barrierer, der skal adresseres for at realisere 
effektiviseringspotentialer (1=hindring, 2=barriere) 

Barrierer 

Manglende konkurrenceudsættelse af aktiviteter, som ikke er naturlige monopoler 1 

Utilstrækkeligt incitament til at effektivisere (fulde) omkostningsbase 2 

Modregning i bloktilskud 1 

Bestyrelsens kompetencemæssige sammensætning samt manglende adskillelse af 

politik og virksomhedsdrift 

1 

Selskabsformer 

Uklare konsekvenser af fusion 1 

Takst- og prisdifferentiering 

Administrativ byrde 1 

Tilknyttet aktivitet 1 

Kommercielle aktiviteter 

Fusionsomkostninger 1 
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Tværgående barrierer, der skal adresseres for at realisere 
effektiviseringspotentialer (1=hindring, 2=barriere) 

Barrierer 

Manglende konkurrenceudsættelse af aktiviteter, som ikke er naturlige monopoler 1 

Utilstrækkeligt incitament til at effektivisere (fulde) omkostningsbase 2 

Modregning i bloktilskud 1 

Bestyrelsens kompetencemæssige sammensætning samt manglende adskillelse af 

politik og virksomhedsdrift 

1 

Selskabsformer 

Uklare konsekvenser af fusion 1 

Takst- og prisdifferentiering 

Administrativ byrde 1 

Tilknyttet aktivitet 1 

Kommercielle aktiviteter 

Fusionsomkostninger 1 
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Tværgående barrierer, der skal adresseres for at realisere 
effektiviseringspotentialer (1=hindring, 2=barriere) 

Barrierer 

Manglende konkurrenceudsættelse af aktiviteter, som ikke er naturlige monopoler 1 

Utilstrækkeligt incitament til at effektivisere (fulde) omkostningsbase 2 

Modregning i bloktilskud 1 

Bestyrelsens kompetencemæssige sammensætning samt manglende adskillelse af 

politik og virksomhedsdrift 

1 

Selskabsformer 

Uklare konsekvenser af fusion 1 

Takst- og prisdifferentiering 

Administrativ byrde 1 

Tilknyttet aktivitet 1 

Kommercielle aktiviteter 

Fusionsomkostninger 1 
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Sektorspecifikke barrierer, der skal adresseres for at 
realisere effektiviseringspotentialer 
Barriere Beskrivelse 

Ikke muligt at udbetale udbytte Manglende mulighed for at udbetale udbytte mindsker incitamentet 

til at foretage ekstraordinære effektiviseringer, da disse ikke kan 

trækkes ud i form af udbytte 
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Initiativer der skal implementeres for at realisere det 
samlede effektiviseringspotentiale (1=vigtig, 2=understøttende) 

Tiltag 

Gennemfør konkurrenceudsættelse 

Indfør indtægtsrammeregulering med TOTEX benchmarking 

Indfør WACC-regulering på nyinvesteringer 1 

Indfør aftalebaseret regulering 1 

Lemp modregning 2 

Indfør standarder for bestyrelsesmedlemmers kompetencer 1 

Udskillelse til privatretlig selskabsform 

Indfør risikobaseret tilsyn 2 

Tillad at selskaber beholder ekstraordinære effektiviseringsgevinster 

Tillad at fusionsomkostninger holdes ude af benchmarking 2 

Skab klarhed over implikationerne ved fusion 2 

Tilpas reglerne for ”tilknyttet aktivitet” 2 

Tillad udbetaling af udbytte 1 

Tillad takst- og prisdifferentiering 

Indfør godkendelse af investeringer fra en uvildig myndighed 2 
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Tværgående problemstillinger i forsyningssektoren, 
jf. McKinsey og Struensee og Co 

Problemstillinger relateret til naturligt monopol 

• Økonomisk regulering 

• Forhold mellem sektor og regulator 

• Afskrivningsregler 

 

Problemstillinger relateret til kommunalt ejerskab 

• Kompetencesammensætning i bestyrelser og sammenblanding af interesser 

• Selskabsformerne 

• Interessekonflikter i beslutningsprocesser 

• Kommunegrænser 

 

Problemstillinger relateret til investeringer i forsyningssektoren 

• Overinvesteringer 

• Tiltrækning af privat kapital 
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Et stærkere Danmark – vækst 2016 



DANVA 
Dansk Vand- og  
Spildevandsforening 

Nye vækstbidrag og provenuvirkninger frem mod 2025 
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Vækst 2016 – vækst i den disponible indkomst 
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Vækst 2016 – Ny strategisk ramme for forsyningssektoren 
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Ny strategisk ramme: Princip 1 

 

     Udliciteringsgrad Faktiske driftsomkostninger:     Udliciteringsgrad Investeringer og renoveringer: 
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Ny strategisk ramme: Princip 2 

• Vandsektorens økonomiske regulering er forbilledet 

for bl.a. el- og varmesektorerne 

• DANVA siger nej til udlodning 

• DANVA siger nej til afskaffelse af HISS 

• DANVA siger nej til en lempelse af 

modregningsreglerne 

 

• Det vil resultere i højere finansieringsomkostninger, 

da lån via Kommune Kredit vil være på kant med 

EU-lovgivningen (statsstøttereglerne) 
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Ny strategisk ramme: Princip 3 

• Central anbefaling fra 

McKinsey og Struensee og 

Co 

• Direktion og bestyrelse i 

Welsh Water er ”top 

professionel” set ud fra et 

forrretningsperspektiv. 

• DANVA leder- og 

bestyrelsesuddannelser 

• DANVA-kodeks for 

bestyrelsesarbejde 
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Ny strategisk ramme: Princip 4 

• Vand i Tal dokumenterer 

”compliance” i f.t. lovgivning, 

sektorplaner m.v. 

• DANVAs branchestatistik 

dokumenterer  

vandselskabernes betydning 

for eksporttal, antal 

arbejdspladser, afledt 

samfundsmæssig 

værdiskabelse m.v. 
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Ny strategisk ramme: Princip 5 

• Tjaaaaa 

• Kan bureaukratiet holdes 

nede? 

• Skal der fortsat være 

regulering på den 

konkurrenceudsatte del? 

(50%/85% for hhv. drift og 

anlæg) 
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Forslag til finanslov 2017 

• Der er i forslaget afsat 15 mill. 

kr. over de næste 3 år til 

yderligere afdækning af 

effektiviseringspotentialet i 

forsyningssektoren 
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Regeringens forsyningsstrategi 

• Forventes indenfor 4 – 8 uger 

• Vi er inviteret med til at kvalificere strategien 
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DANVA aktiviteter i f.t. Regeringens forsyningsstrategi 

• Bidrag til McKinsey og Struensee og Co rapport samt Implement undersøgelse 

• Møderække i EFKM-departement 

• Interviewrække i Energistyrelsen om relaterede emner herunder ”fælles målbilleder” 

• Diverse aktiviteter med Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening 

• Diverse presseaktiviteter 

• Ekskursion med minister Lilleholt 26/8 

• Formandsmøde med minister Lilleholt 30/8 

• Løbende dialog med Energistyrelse og departement 

• Møde med politiske ordførere 8/9 (V, EL, S) 

• Indslag i JyllandsPosten i dag den 9/9 

• Møde med minister Lilleholt 

• Morgenmadsmøde med Forsyningsudvalget (okt/nov) 
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Spørgsmål 


