
 

 

Kære Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen 

Det offentlige og forsyningsselskaberne investerer og køber ind for store milliardbeløb 
hvert år. Det giver store muligheder for at understøtte den grønne omstilling. Krav til 
energiforbrug og holdbarhed vil ikke alene have en direkte positiv klimaeffekt og gavne 
økonomien hos det indkøbende selskab, men vil også give danske virksomheder en 
konkurrencefordel på det globale marked, fordi vi har udviklet produkter og løsninger, 
som er mere holdbare og klimavenlige. Det gælder f.eks. pumper, ventiler og målere. 

Derfor ser vi også meget positivt på, at regeringen med finansministerens nye strategi for 
grønne indkøb har besluttet, at totaløkonomiske vurderinger altid skal lægges til grund, 
når staten køber ind. Vi ser gerne, at de samme hensyn indgår, når kommuner, regioner 
og forsyningsselskaberne investerer og foretager større indkøb.   

Da vandsektorloven blev forhandlet i 2015, var der generelt enighed om fordelene ved at 
anvende TCO vurderinger ved investeringer og indkøb. Den daværende regering kunne 
dog ikke bakke op om at gøre det obligatorisk for vandselskaberne. Regeringen henviste 
dengang til, at TCO vurderinger ville brede sig uden egentlige krav, fordi det ville være i 
vandselskabernes egen økonomiske interesse. Et lovforslag fra bl.a. Socialdemokratiet om 
at gøre vurderingerne obligatoriske kunne derfor ikke vedtages, og i stedet blev det 
besluttet at udarbejde en vejledning til selskaberne. 

Med den politiske aftale fra november 2018, Justeret økonomisk regulering af 
vandsektoren, blev det besluttet at gennemføre en evaluering af vandselskabernes 
anvendelse af Energistyrelsens TCO vejledning fra 2017. Evalueringen foreligger nu, og 
den viser, at kun halvdelen af vandselskaberne anvender totaløkonomiske vurderinger, og 
at blot en tredjedel af selskaberne har kendskab til Energistyrelsens vejledning. Det må 
altså desværre konstateres, at udbredelse af TCO vurderinger i sektoren ikke sker af sig 
selv og slet ikke som forventet.  

Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at regeringen, i det forslag til ændring af 
vandsektorloven, som ventes forhandlet her i foråret, indsætter en bestemmelse om, at 
det for vandselskaberne skal være obligatorisk at anvende TCO vurderinger ved 
investeringer og større indkøb.  
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