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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Performance benchmarking 

Høje krav til miljø, sundhed og 
forsyningssikkerhed 

 

1.Indførelse af årlig obligatorisk benchmarking af 
vandselskabernes performance inden for miljø, sundhed, 
energi, klima og forsyningssikkerhed. 

2.Benchmarking skal så vidt muligt basere sig på 
eksisterende data. 

3.Dialogværktøj mellem forsyning og kommune 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Performance benchmarking 

Skal indberettes af alle vandselskaber med en 
debiteret vandmængde på over 200.000 m3 

Første obligatoriske Performance benchmarking i 
2018 baseret på tal fra 2017 

Testindberetning foretaget i 2016  

Forsøgsindberetning i 2017 

 

http://mfvm-intranet/
http://mfvm-intranet/
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Drikkevand – nøgletal  
 

Område fra 

forligsteksten 
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 postadresser  

  i forsyningsområdet, som 

  forsyningen leverer vand til 

Energi Bruttoenergiforbrug   Bruttoenergiforbrug i kWh 

Klima Nettoenergiforbrug 
  Produceret energi omregnet  

  til kWh 

Miljø 
Ledningstab i %  Indhentes fra eksisterende data 

Ledningstab pr. km ledning pr. dag Indhentes fra eksisterende data 
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Spildevand – nøgletal  
 

Område fra forligsteksten Nøgletal 

Miljø, klima og sundhed  

Overløbsvandsmængde af 

spildevandsholdigt vand fra 

regnbetingede overløb til 

recipient 

Forbedres 

Forsyningssikkerhe 

Antal stop i forsyningens anlæg, 

der påvirker 

vandgennemstrømningen 

gennem ledningsnettet 

Energi Bruttoenergiforbrug 

Klima Nettoenergiforbrug 

Miljø 
Rensegraden fra renseanlæg 

Udløbskvalitet (evt. kr./m3) 
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Performance Benchmarking 
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