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Anvendelse af TCO-vurderinger i vandsektoren.

Kære Søren Bukh Svenningsen og Karin Klitgaard
Tak for jeres brev af 9. marts 2021, hvori I stiller forslag om at gøre det obligatorisk for kommunale og forbrugerejede vandselskaber omfattet af vandsektorloven at anvende TCO-vurderinger ved investeringer og større indkøb.
Jeg er enig i, at anvendelsen af totaløkonomi skal fremmes hos de danske
vandselskaber. Evalueringen af selskabernes anvendelse har vist, at forankringen hos nogle af selskaberne ikke er god nok og i mange tilfælde manglende.
Evalueringen viser, at det især er mindre selskaber, som ikke anvender totaløkonomiske beregninger.
Evalueringen indikerer dog, at det går i den rigtige retning, men også at der kan
være mindre investeringer og indkøb, hvor arbejdet med at foretage totaløkonomiberegninger ikke nødvendigvis står mål med effekten.
I min optik er investeringsbeslutninger hos selskaber en ledelses - og forretningsmæssig beslutning. Det er derfor efter min opfattelse ikke hensigtsmæssigt
at stille lovkrav til indkøbsbeslutninger og forretningsgange. Et eventuelt obligatorisk krav om totaløkonomiske beregninger ved investeringer og større indkøb
vil samtidig medføre øget dokumentations- og indberetningspligt for vandselskaber og administration for myndigheder.
Det bør være i selskabernes ledelse og bestyrelsers egen interesse at træ ffe totaløkonomiske beslutninger, og den økonomiske regulering af selskaberne kan
bidrage til et incitament til dette. Med den politiske aftale om justeret økonomisk
regulering fra 2018 styrkes incitamentet, da alle vandselskaber omfattet af den
økonomiske regulering fremover omfattes af totaløkonomisk benchmarking. Det
er kun de mindre, forbrugerejede selskaber, der melder sig helt ud af den økonomiske regulering, som ikke omfattes af totaløkonomisk benchmarking. Dertil
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kommer, at selskaber i stigende grad får fokus på fordelene ved asset management, herunder totaløkonomi.
Vi vil med afsæt i evalueringens resultater sætte et arbejde i gang med at udbrede totaløkonomi, og vi tager i den forbindelse fat i jer. Jeg håber, at I vil være
med til at støtte op om det arbejde.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen
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