Spørgsmål 79
”Ministeren bedes kommentere det materiale, Landia A/S præsenterede for udvalget i forbindelse med
foretræde den 24. november 2016, jf. EFK alm. del – bilag 62.”
Svar
Oplægget fra Landia A/S omhandler Total Cost of Ownership i vandsektorreguleringen.
Indførsel af Total Cost of Ownership i vandsektorreguleringen blev drøftet under forhandlingerne
vedrørende den ny vandsektorlov. Der blev ikke indført et krav om dette i loven, fordi det er i
vandselskabernes egen interesse at benytte sig af Total Cost of Ownership. Derfor betragtes det som en
beslutning, som vandselskabernes ledelse bør træffe.
Reguleringen er ikke en barriere for selskaberne til at benytte sig af Total Cost of Ownership.
Vandsektorreguleringen tager med den ny lov udgangspunkt i vandselskabernes totaløkonomi. Dette giver
større fleksibilitet mellem drifts- og anlægsomkostningerne således, at selskaberne har de bedst mulige
rammer til at benytte sig af Total Cost of Ownership, når de vurderer potentielle investeringer.
Jeg har tidligere givet tilsagn om, at der udarbejdes en vejledning om investeringer under hensyntagen til
levetid, energiforbrug og holdbarhed. Dette arbejde skal bidrage til, at branchen får et fokus herpå,
hvorved forliget således udmøntes i tråd med aftalen. Denne vejledning udarbejdes af Energistyrelsen og
ventes færdig inden udgangen af 2017.
Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt
Spørgsmål 110
”Når regeringen skriver i sit regeringsgrundlag, at ”livscyklusperspektiver [bør] i højere grad indgå i
beslutningsgrundlaget for offentlige investeringer og anskaffelser, således at der vurderes ud fra
udgiftsniveauet samlet, fremfor anskaffelsespris alene” – gælder dette så også for forsyningssektoren?”
Svar
Investeringerne i forsyningssektoren foretages af selskaber, der enten er privat eller offentligt ejede. En
investering foretaget af et forsyningsselskab, herunder offentligt ejede selskaber, indgår som en
investering i selskabssektoren i nationalregnskabet og dermed ikke som en offentlig investering.
I udspillet Forsyning for fremtiden – en forsyningssektor for borgere og virksomheder præsenteres fem
overordnede principper for den fremtidige udvikling af alle forsyningssektorer. Det fremgår af princip 2, at
naturlige monopoler skal underlægges ensartet, incitamentsbaseret økonomisk regulering. Princippet
indebærer bl.a., at der tages udgangspunkt i selskabernes totaløkonomi, hvilket giver større fleksibilitet
mellem drifts- og anlægsomkostningerne således, at selskaberne har de bedst mulige rammer til at vælge
den samlet set mest effektive løsning, når de vurderer potentielle investeringer.
Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

Spørgsmål 111
”Vil ministeren fremsende den vejledning om teknologiledelse og investeringsbeslutninger baseret på
princippet om total cost of ownership, som ministeren den 14. januar 2016 i forbindelse med
førstebehandling af lovforslag nr. L 91 (folketingsåret 2015-16) lovede at udarbejde? I fald vejledningen
endnu ikke er udarbejdet, bedes ministeren redegøre for, hvornår vandforsyningsselskaberne kan regne
med, at den foreligger.?”
Svar
Der henvises til svar på EFK spørgsmål 79 alm. del.
Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt

