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Praktisk information
• Ikke kun præsentation – også øvelse, dialog og

spørgsmål-svar
• Vi optager – adgang til optagelsen efterfølgende

• Slides og links til udfyldte værktøjer er sendt ud inden
sammen med link til evaluering

Læring efter dagens undervisningsforløb
Forståelse af og kendskab til:

•

TCO-begrebet ift. miljø, og hvordan værktøjerne kan indgå i udbudsprocessen

•

Kendskab til elementer i TCO, der er relevante for ressourcer og miljø

•

Beregnet TCO ift. TCO i praksis efter levering af de udbudte produkter

•

Beregningsmetode, formler, data og målemetoder

•

Forståelse for værktøjets opbygning

•

Brugen af værktøjet

•

For leverandører: Baggrund for TCO-udbud, hvilke data skal leveres og
målestandarder bag ved
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Kært navn...
•

TCO – Total Cost of Ownership – Totale
omkostninger ved ejerskabet

•

Totaløkonomi

•

Totalomkostninger (Regeringens strategi)

•

LCC – Life cycle costs (levetidsomkostninger)

LCC adskiller sig: Levetid = ejerskabstid
•

Ejerskabstid: Udgangspunkt i organisationen

•

Levetid: Udgangspunkt i produktet

Har betydning ifm. køb og salg af brugte
produkter.

TCO-isbjerget

Nu også med .....

MILJØOMKOSTNINGER
Tilpasset fra Forum
for Bæredygtige
indkøb

Ideen bag TCO – Totaløkonomi

INDKØBSPRIS

OMKOSTNINGER
EFTER KØBET

Ressourceforbrug = Penge og miljø

FORBRUG AF ENERGI
OG VAND

Samfundets omkostninger ved eksterne
virkninger på miljøet kan regnes med

KLIMA-OMKOSTNINGER
PGA. CO2-UDLEDNINGER
VED FORBRUG AF ENERGI
OG VAND

UDBUDSLOVEN

Brug af TCO er godt for både økonomi og miljø...

Men ikke alle miljøpåvirkninger klares med TCO fx:
• Ressourcer til produktion af produkterne
• Miljøskadelige kemikalier
• Produkter med kort levetid
Derfor stadig behov for miljøkrav
Værktøjerne kan dog stadig være en støtte til planlægning af
udbudskrav på disse områder

Sammenhæng TCO og bæredygtige indkøb

Tilpasset fra Forum for
Bæredygtige indkøb

Hvornår er det relevant med at bruge TCO?
Produkter hvor en stor del af levetidsomkostninger
og miljøpåvirkning sker i driftsfasen

Typisk mere relevant for servere end for bærbare computer
– men kan dog også være relevant for computere.
Afklar det ved forberedelse af udbuddet.

Hvornår er det relevant med at bruge TCO?
Produkter hvor en stor del af levetidsomkostninger
og miljøpåvirkning sker i driftsfasen

Typisk mere relevant for en professional opvaskemaskine end for køle-fryseskabe
– men kan dog stadig også være relevant for køle-fryseskabe.
Afklar det ved forberedelse af udbuddet.

Standardproces for udbud

Værktøjerne kan give en vurdering af totaløkonomien og værdien af TCO i foranalysen
Læs mere i vejledningerne

Behovsanalyse,
brugere, eksperter

Beslutning om TCO
i udbuddet

Behovsanalyse
• Hvilket behov skal dækkes?
• Valg af overordnet løsning
– fx produkt ift. tjenesteydelse
• Detaljeret behov og
brugsmønster til at vurdere drift
• Indtænk adfærd
• Indtænk forbrugsstoffer

Vurdering af
driftomkostninger i
levetid & TCO

Markedsanalyse

Markedsdialog

Investeringsomkostninger
• Indkøbspris
• Installationsomkostninger
• Oplæring, træning og
uddannelse
• Evt. andre
engangsomkostninger ved opstart

Drift
• Driftsforbrug mv.
(f.eks. brændsel,
vand, drivmiddel,
elektricitet, m.m.)
• Værdisætning af
eksterne virkninger
på miljøet ved
energiforbruget i drift
med udgangspunkt i
CO2-udledningerne

Driftsomkostninger
og TCO-faktorer

Vedligehold og
service
• Vedligehold
(serviceeftersyn,
reparation, rengøring
mv.)
• Leje, leasing, licens
eller abonnement
• Forsikring
• Reparation
• Omkostninger ved
skift af leverandør
• Andre transaktionsomkostninger

Efterbrug
• Restværdi eller
bortskaffelsespris
• Nedtagning og
transport til genbrug,
genanvendelse eller
bortskaffelse

Hvad skal med?
• Forskelle mellem
leverandører?
• Målbare og
verificerbare?
• Vigtige ift. udbuddet?
• Brug TCO-værktøjet
og data fra markedet
for overblik

Beregnet TCO ift. reel TCO ved brug

Beregnet TCO
• Forudsat brugsmønster (fx antal
vaske, programvalg,
tøj-mængde mv.)
• Standardmålemetode
• Forudsat service,
reparation mv.
• Forventet brugtpris
• Andre
forudsætninger

=

Reel TCO ved brug
• Forskelligt
brugsmønster
• Afvigelse fra
standardmålemetode
• Reel service,
reparation
• Reel brugtpris

Men...
• TCO tættere på
totaløkonomi end
indkøbsprisen
• TCO er et værktøj for
det økonomiske
tildelingskriterium

Værktøjer og vejledninger
Køkkenudstyr
Blæstkølere og -frysere (ny)
Køle- og fryseskabe (husholdningstype) (ny)
Kondensatorenheder til køle- og fryserum (ny)
Opvaskemaskiner (husholdningstype) (ny)
Opvaskemaskiner (professionelle) (ny)
Vaskemaskiner (husholdningstype) (ny)
Vaskemaskiner (professionelle) (ny)
Ovne (husholdningstype) (ny)
Ovne (professionelle) (ny)
Køle- og fryseskabe (storkøkkener /
professionel brug)
Selvbetjeningsmaskiner (herunder
kaffemaskiner)
Belysning
Belysning – Lyskilder
Belysning – Belysningssystemer

It-udstyr
Computere
Skærme
Multifunktionsmaskiner
Mindre netværksudstyr
Større netværksudstyr
Servere
Storageudstyr
UPS (Uninterruptible Power Supply)
Projektorer

Hjælpemidler
Skylletoiletsæder
Motorkøretøjer
Motorkøretøjer – Køb eller finansiel leasing
Motorkøretøjer – Operationel leasing
www.csr-indkob.dk/tco-vaerktoejer
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TCO-værktøjerne
Værktøj: Kører i Excel på almindelige kontorcomputere. Har data-input og output,
hjælpetekster, beskrivelser mv.

Vejledning i PDF for hver produkttype:
Introduktion til TCO, udbudsprocessen,
specifikke overvejelser for hver produktgruppe
og guide til værktøjets funktioner

TCO-formel
TCO organisation =
Investering + (driftsforbrug x brugsmønster x energipriser + service/leasing-betalinger) x antal år - efterbrug

PRODUKTSPECIFIK INFO

OPLYSNINGER OM BRUG

BAGGRUNDSDATA

TCO organisation inkl. samfundsøkonomiske miljøomkostninger =
TCO organisation + driftsforbrug x brugsmønster x emissionsfaktor x samfundsøkonomisk omkostningsfaktor

Ingen ekstra information
for eksterne virkninger på
miljøet ved brug af
standardforudsætninger

EKSTERNE VIRKNINGER PÅ
MILJØET

Hvad er ekstra for TCO ift. traditionelt udbud?
Centrale nye aktiviteter:
• Leverandørdata for energi- og vandforbrug pr. gang eller tidsenhed (dag, år)
• Oplysninger om brug og andre driftsforhold i dialog med slutbrugeren
• Fastsættelse af evalueringsperiode / forventet brugsperiode
Mulige nye aktiviteter:
• Økonomi- og miljødata skal indhentes – hvis standardværdier ikke er repræsentative eller
inden for scope
• Markedsscreening for vurdering af efterbrug (indtægter, omkostninger)

TCO-værktøjernes opbygning - overblik
Ansvarsfordeling

PRODUKTSPECIFIK INFO

TILBUDSGIVER

EKSTERNE VIRKNINGER PÅ
MILJØET
ORDREGIVER
OPLYSNINGER OM BRUG

BAGGRUNDSDATA
Hjælpetekster og
baggrundsoplysninger
fx hvilke
målestandarder skal
energiforbrug angives
efter

SUM AF RESULTATER
= TCO

BEREGNET

TCO-værktøjernes opbygning
- leverandører

PRODUKTSPECIFIK
INFO

• Sektionen indeholder de produkt- og prisdata,
tilbudsgiver skal give for de tilbudte produkter,
som skal indgå i TCO-beregningen. Dette skal
fremgå af udbudsspecifikationen.
• Data til driftsomkostninger (energi- og
vandforbrug) skal angives efter almindeligt brugte
målestandarder, som er angivet i værktøjet.
Typisk EU-standarder.
• Priser på eventuelle serviceaftaler, leasing mv.
skal gives, hvis det er krævet af udbuddet.
• Eventuel tilbagetagning af produktet uden
mulighed for, at køberen fx kan sælge det brugte
produkt angives her.

Leverandørdata til driftsomkostninger
Eksempel for et køle-fryseskab til husholdninger
Driftsomkostninger beregnes på baggrund af standardbetingelserne pr. gang eller pr. tidsperiode
(afhængigt af produkt) og brugsmønsteret

Standardbetingelser bliver målt og opgivet efter gængse målestandarder på området,
fx EN 62552-3:2020 for køle-fryseskab til husholdninger
Udgangspunkt målestandarder, som leverandører i forvejen har data fra

Målestandarder
Målestandarder udvikles af standardiseringsorganisationer, både nationale og international. I DK er det
Dansk Standard (DS), er med i det internationale arbejde
Europæiske standardiseringsorgaisationer er CEN, CENELEC og ETSI, som udarbejder standarderne
Målestandarder kan harmonisere med et EU-mandat – sikrer, at standarden kan bruges ifm. EU-lovgivning

Et eksempel fra EN 62552-3:2020
Køleapparater til husholdningsbrug - Karakteristika og prøvningsmetoder
- Del 3: Energiforbrug og volumen
EN 62552-3:2020 – EN betyder European Norm,
dermed en europæisk standard
EN 62552-3:2020 - er standardardens unikke
referencenummer, hvor ‘-3’ betyder det er del 3
af en serie af standarder inden for fx den samme
produktgruppe.
EN 62552-3:2020 – er det årstal som standarden
er blevet vedtaget.
I dette tilfælde 178 sider lang – det er IKKE et
krav at have mere kendskab til
målestandarderne. Den standardiserede
beregningsmetode er indbygget I TCOberegningsværktøjerne.

Målestandarder for storkøkkenudstyr mv.
Produktgruppe

Anvendt målestandard

Blæstkølere og -frysere (ny)

EN 17032:2018

Køle- og fryseskabe (husholdningstype) (ny)

EN 62552-3:2020

Kondensatorenheder til køle- og fryserum (ny)

EN 13771-2:2017

Opvaskemaskiner (husholdningstype) (ny)

EN 60436:2020 (el og vandforbrug) + IEC 62301 (standbyforbrug)

Opvaskemaskiner (professionelle) (ny)

EN IEC 63136:2019

Vaskemaskiner (husholdningstype) (ny)

EN 50640:2016 (el og vand) + IEC 62301 (standby-forbrug)

Vaskemaskiner (professionelle) (ny)

EN 50640:2018

Ovne (husholdningstype) (ny)

EN 60350-1:2016 (elovne) og EN 15181:2017+A1:2020
(gasovne)

Ovne (professionelle) (ny)

DIN 18873

Køle- og fryseskabe (storkøkkener / professionel

EN ISO 22041

Selvbetjeningsmaskiner (herunder kaffemaskiner)

EN IEC 63252:2020

Målestandarder for IT-udstyr
Produktgruppe

Anvendt målestandard

Computere

Foreløbige målemetoder givet i ”Meddelelse fra Kommissionen som led i gennemførelsen
af Kommissionens forordning (EU) nr. 617/2013 om gennemførelse af Europa
Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af
computere og computerservere. (2014/C 110/05)”. Her henvises til en række specifikke
standarder.

Skærme

“ENERGY STAR® Program Requirements. Product Specification for Displays”
Bliver opdateret efter udvikling af målemetoder for skærme ifm. EU-ecodesign- og
energimærkekrav.

Multifunktionsmaskiner

“ENERGY STAR Product Specification for Imaging equipment”

Mindre
netværksudstyr

“ENERGY STAR Program Requirements. Product Specification for Small Network
Equipment”

Større
netværksudstyr

“ENERGY STAR Product Specification for Large Network Equipment” eller
“ETSI ES 203 136 V1.2.1”

Servere

“ENERGY STAR Program Requirements. Product Specification for Computer Servers”

Storageudstyr

“ENERGY STAR Program Requirements. Product Specification for Data Center Storage”

Målestandarder for IT-udstyr
Produktgruppe

Anvendt målestandard

UPS (Uninterruptible
Power Supply)

“ENERGY STAR Program Requirements. Product Specification Uninterruptible Power
Supplies (UPSs)”

Projektorer

Tændt: "ISO/IEC 21118: Information technology — Office equipment" og
"IEC 61947-1: Electronic projection - Measurement and documentation of key performance
criteria”
Slukket og standby: ”IEC62301 Household electrical appliances - Measurement of
standby power”

Målestandarder for hjælpemidler, belysning og motorkøretøjer
Produktgruppe

Anvendt målestandard

Skylletoiletsæder
(hjælpemiddel)

Målestandard fandtes ikke, men blev udviklet specifikt til TCO-værktøjet sammen med
leverandørerne ifm. første udgave fra 2013. Den gælder stadig.

Belysningssystemer
Lyskilder

EU-Kommissionens målemetoder for ecodesign og energimærkning som er gengivet af
Energistyrelsen i et dokument:
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energikrav/lovoversigt_em_ed_med_maalestandarder.pdf
Som ovenover

Motorkøretøjer

Lette køretøjer inkl. el og hybrid: WLTP ("Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure")
som angivet i Kommissionens Forordning 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til
typegodkendelse af motorkøretøjer
Tunge køretøjer; VECTO ("Vehicle Energy Consumption calculation Tool")
(https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vecto_en).

TCO-værktøjernes opbygning
- ordregiver

EKSTERNE VIRKNINGER
PÅ MILJØET

•

Ny funktion i denne opdatering for alle værktøjer.

•

•

Sektionen indeholder oplysninger fra ordregiver om
værdisætning af samfundsøkonomiske omkostninger ved
eksterne virkninger på miljøet.

Standardværdier for emissionsfaktorer for el stammer fra Energistyrelsens
basisfremskrivning

•

Emissionsfaktoreren for vand er udregnet på baggrund af det estimerede
strømforbrug ved distribution af drikkevand og håndtering af spildevand (leveres af
DANVA) og ovenstående emissionsfaktor for el.

•

Værdisætning af samfundsøkonomiske omkostninger er fastsat på baggrund af
Klimarådets anbefaling for CO2-afgift (1500 kr./tons CO2)

•
•

Mulighed for at inkludere eller ekskludere værdisætningen i
beregningen.
Brug af standardværdier eller egne værdier for
emissionsfaktorer og samfundsøkonomiske omkostninger

Udbudsloven muliggør inkludering af miljøeffekter i TCOberegninger
Udbudsloven tillader:
• at medtage alle livscyklusomkostninger i tildelingskriterium
• at medtage omkostninger ved miljøpåvirkninger fx fra CO2emissioner
Krav:
• Omkostningerne skal være knyttet til produktet eller
tjenesteydelsen
• Omkostningerne skal bestemmes ud fra objektivt verificerbare og
ikke-diskriminerende kriterier
• Metoden må ikke uretmæssigt favorisere tilbudsgivere eller stille
dem mindre gunstigt.
• Metoden skal være tilgængelig for alle tilbudsgivere
• Tilbudsgiverne skal kunne skaffe krævede oplysninger ved en
rimelig indsats

Omregning af klimapåvirkning til en samfundsøkonomisk
omkostning
• Omregning af klimapåvirkning til en samfundsøkonomisk omkostning. Dermed omregne fra tons CO2e til kr.
• Samfundsøkonomiske omkostninger er en estimering af tab og skadesomkostninger som forvoldes
eksterne aktører og ikke nødvendigvis betales af produktejer eller slutbruger.
• Men hvad skal det koste? Hvad er den samfundsøkonomiske omkostning ved udledning af ét ton CO2e.

Eksempler på CO2-priser:
1. Sverige (til samfundsanalyser): 4.900 DKK/ton
2. Frankrig (forslag): 1.900 DKK/ton
3. Klimarådet (forslag afgift): 1.500 DKK/ton

4. Nuværende kvotepris: 100-200 DKK/ton
5. Tyskland (metoderapport): ca. 5.000 DKK/ton

Kilder:
1.
Trafikverket (den svenske offentlige transportstyrelse ansvarlig for
planlægning af infrastruktur for vejtrafik, jernbane, skibstrafik og flytrafik
mv.)
2.
Statslig fransk kommission
3.
Klimarådets forslag til CO2-afgift, via deres publication “Kendte veje og
nye spor til 70 pct. reduktion”.
4.
Kvoteprisen er en markedpris, som varierer ift. udbud og efterspørgsel
5.
Umwelt Bundesamt (2019): Methodological Convention 3.0 for the
Assessment of Environmental Costs

Emissionsfaktor for elforbrug – kg CO2e / kWh
• Anvendelse, samtlige produktgrupper inden for storkøkkenudstyr, på
nær gasovne.
• Målt i CO2-ækvivalenter (CO2e el. CO2-eq.) som et udtryk for den
samlede klimapåvirkning fra udslip af forskellige drivhusgasser.
• Tabel starter i 2021 som år 1.
• Afgørende med en dynamisk fremskrivning, da emissionsfaktoren for
elforbrug falder væsentligt fra 2021 frem til 2030, pga. grønnere el.
Emissionsfaktoren for el anvendes også ifm. beregning af vands
klimapåvirkning (se næste slide)
Kilde for fremskrivning:

• Energistyrelsens basisfremskrivning, november 2020.
https://ens.dk/service/fremskrivninger-analysermodeller/basisfremskrivninger

Årstal
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

kg CO2e/kWh
0,089
0,07
0,058
0,054
0,05
0,042
0,037
0,032
0,013
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012

Emissionsfaktor for vandforbrug – kg CO2e / m3 vand
• Anvendelse: Opvaskemaskiner og vaskemaskiner
• 1 m3 vand = 1.000 liter vand
• Årlige værdier for det gennemsnitlige strømforbrug
forbundet med distribution af 1 m3 drikkevand og
håndtering af tilsvarende 1m3 spildevand er leveret i
DANVAs årlige rapport ”Vand i tal”, og værdier fra 2016
til 2020 er anvendt.
• 1,69 kWh/1m3 vand for året 2021 og fremadrettet, da
der ikke findes en fremskrivning af disse data.
• Dog påvirkes emissionsfaktoren af den fremskrevne
emissionsfaktor for el (se forrige slide)
Kilde:
• DANVAs årlige rapporter:
https://www.danva.dk/publikationer/vand-i-tal/

Årstal
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

kWh/m3 (distribution af
drikkevand og håndtering
af spildevand)
1,89
1,63
1,65
1,62
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69

kg CO2e /m3
vand forbrugt
0,15
0,12
0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Emissionsfaktor for gasforbrug – kg CO2e/m3 gas
• Anvendelse (gasovneovne)
• Udledninger og fremskrivninger er fra Energistyrelsens
Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger.
• Emissionsfaktor udregnet ved at gange udledningerne af CO2 (kuldioxid),
CH4 (Metan) og N20 (lattergas) med deres GWP (Global Warming
Potential), og dermed omregne det til CO2e og til sidst summere det.
• Efterfølgende blev udledningen (kg CO2e/GJ) omregnet til m3 gas med
nedenstående antagelse.
• Antagelse: 39,6 MJ / m3 gas
Kilder:
• Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger:
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/samfundsoekonomiske_beregningsf
orudsaetninger_for_energipriser_og_emissioner_2019.pdf

Årstal
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

kg CO2e / m3 gas
1,9
1,82
1,74
1,73
1,72
1,7
1,69
1,68
1,67
1,65
1,64
1,63
1,62
1,6
1,59
1,58
1,57
1,55
1,54
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,48

Standard eller egne værdier for klimapåvirkning
og samfundsøkonomisk omkostningsfaktor?
Det er muligt at anvende både standardværdier og egne værdier. Men hvornår er hvad relevant?

Standardværdier er fra officielle kilder og veldokumenterede og er derfor det sikre og hurtige valg
ifm. en TCO-evaluering.

Egne værdier kan blive relevant, hvis I
• kender jeres specifikke emissionsfaktor for fx. el, fordi I har en PPA/GPA (indkøbsaftaler for
energi- og gas).
• vil anvende et andet udgangspunkt og/eller fremskrivningsfaktor i evalueringsperioden.

• foretrækker en højere eller lavere samfundsøkonomisk omkostningsfaktor.
OBS: Dokumentation af jeres valg er centralt i denne sammenhæng!

TCO-værktøjernes opbygning
- ordregiver

• Sektionen indeholder oplysninger fra ordregiver
om antal produkter, der indgår i beregningen og
det typiske brugsmønster hos ordregiver.
• Længde af service- og/eller leasingaftale
angives (hvis relevant for udbud)
• Oplysningerne skal være angivet i
udbudsmaterialet

OPLYSNINGER OM
BRUG

• Et anderledes brugsmønster vil påvirke driftomkostningerne
væsentligt
• Jo mere intenst brugsmønsteret er, jo mere er TCOberegningen følsom over for effektiviseringer i energi- og
ressourceforbrug angivet under ‘produktspecifikke data’ fra
tilbudsgiver
• Husk at etablere en dialog med slutbrugerne for at skabe et
repræsentativt brugsmønster til TCO-beregningen.

TCO-værktøjernes opbygning
- ordregiver

BAGGRUNDSDATA
Sektionen indeholder oplysninger fra ordregiver om
baggrundsdata:
• Evalueringsperiode og startår for evaluering
angives, typisk levetid
• Priser for el og vand angives – enten brug af
standardværdier eller egne værdier
• Priser for el er fastsat efter Energistyrelsens
samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger
• Priser for vand er fremskrevet på baggrund af
DANVAs gennemsnitlige vandpriser fra 2016 til 2020
• Diskonteringsrente anvendes til fremskrivning og
udregning af nutidsværdi – 3,5% er anbefalet af
Finansministeriet
• Interne omkostninger angiver ordregivers løbende
omkostninger til service og support.
• Efterbrug angiver mulige indtægter og omkostninger
ved salg af brugte produkter efter forventet levetid
hos organisationen.

Standardpriser for el
• Elpris (2021) = 1,85 kr./kWh
• Elprisen er fastsat og fremskrevet ud fra Energistyrelsens
Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger
• Tariffer og afgifter er fastsat efter Energistyrelsens egne
oplysninger.
• Prisen udgør en samfundsøkonomiske pris inkl. afgifter
men ekskl. moms.
• Fremskrivning er årligt 1,67%
• Kilde:
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/samfundsoekono
miske_beregningsforudsaetninger_for_energipriser_og_e
missioner_2019.pdf

Årstal
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

Standardpris for el (kr./kWh)
1,85 kr.
1,86 kr.
1,87 kr.
1,88 kr.
1,89 kr.
1,90 kr.
1,91 kr.
1,92 kr.
1,93 kr.
1,94 kr.
1,95 kr.
1,96 kr.
1,97 kr.
1,99 kr.
2,00 kr.
2,01 kr.
2,02 kr.
2,03 kr.
2,05 kr.
2,06 kr.
2,07 kr.
2,08 kr.
2,10 kr.
2,11 kr.
2,12 kr.
2,14 kr.
2,15 kr.
2,17 kr.
2,18 kr.
2,20 kr.

Standardpriser for vand
• Standardpris (2021) = 60,48 kr. /m3 vand forbrugt
• Standard-vandprisen er sat ud fra 1. år for brugsperioden og fra
DANVAs årlige rapportering, "Vand i tal" i perioden 2016 - 2020,
hvor prisen pr. kubikmeter vand forbrugt er beregnet på tværs af
landet.
• Standard-vandprisen er inkl. afgifter og ekskl. moms og dækker
både vandforbrug og spildevandshåndtering. Fremskrivning er
estimeret ud fra den gennemsnitlige stigning fra 2015 til 2019, og
sat til 3% årligt.
Kilde
• DANVAs årlige rapporter:
https://www.danva.dk/publikationer/vand-i-tal/

Årstal
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

kr/m3
49,29 kr.
50,20 kr.
51,60 kr.
55,56 kr.
57,05 kr.
58,92 kr.
60,48 kr.
62,09 kr.
63,74 kr.
65,44 kr.
67,19 kr.
68,99 kr.
70,85 kr.
72,77 kr.
74,74 kr.
76,77 kr.
78,86 kr.
81,02 kr.
83,24 kr.
85,53 kr.
87,88 kr.
90,31 kr.
92,80 kr.
95,38 kr.
98,03 kr.
100,76 kr.
103,57 kr.
106,47 kr.
109,45 kr.
112,52 kr.
115,69 kr.
118,95 kr.
122,30 kr.
125,76 kr.
129,32 kr.
132,99 kr.

Standardpriser for gas
• Standard-gasprisen (2021) = 3,45 kr./m3 gas
• Gennemsnitlige årlige gasprisstigning er på 1,00% - dette er
beregnet ud fra Energistyrelsens estimeringer af prisudviklingen fra
2019-2024 fra "Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger
for energi og emissioner, oktober 2019".

Kilder:
1) https://www.hofor.dk/privat/priser-paa-forsyningerprivatkunder/prisen-paa-bygas-2021-for-privatkunder/
2)
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/samfundsoekonomiske_bere
gningsforudsaetninger_for_energipriser_og_emissioner_2019.pdf

Årstal
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

kr/ m3 gas
3,45 kr.
3,47 kr.
3,49 kr.
3,52 kr.
3,54 kr.
3,56 kr.
3,58 kr.
3,61 kr.
3,63 kr.
3,65 kr.
3,68 kr.
3,70 kr.
3,72 kr.
3,75 kr.
3,77 kr.
3,80 kr.
3,82 kr.
3,85 kr.
3,87 kr.
3,90 kr.
3,92 kr.
3,95 kr.
3,98 kr.
4,00 kr.
4,03 kr.
4,06 kr.
4,09 kr.
4,11 kr.
4,14 kr.
4,17 kr.

Diskonteringsrente
• Formål = Omregning af fremtidige betalinger til nutidsværdi.
• 500,- i 2021 har en højere værdi/betalingskraft end 500,- i fx 2025. Dvs. at
fremtidige indtægter og udgifter har mindre værdi end nutidige.
• Diskonteringsrente er som standard sat til 3,5% ud fra Finansministeriets
anbefaling fra 2021
Kilde:

• https://fm.dk/media/18371/dokumentationsnotat-for-densamfundsoekonomiske-diskonteringsrente_7-januar-2021.pdf

Standard eller egne værdier for priser og prisudvikling
Det er muligt at anvende både standardværdier og egne værdier. Men hvornår er hvad relevant?
Standardværdier er fra officielle kilder og veldokumenterede og derfor det sikre og hurtige valg
ifm. en TCO-evaluering.
Egne værdier kan blive relevant, hvis I

• har en indkøbsaftale med energileverandør med en anden energipris
• vil anvende en anden udgangspunkt og/eller fremskrivningsfaktor i evalueringsperioden
• vælger at udelade eller justere diskonteringsrenten ift. Finansministeriets anbefaling

OBS: Dokumentation af jeres valg er centralt i denne sammenhæng!
OBS: En diskonteringsrente på 0% vil undlade at omregne fremtidige betalinger til en nutidsværdi,
og dermed give et mindre retvisende billede af et produkts TCO.

Er mindre vigtigt ved kortere perioder

TCO-værktøjernes opbygning
- resultat

RESULTAT

• Resultat beregnes automatisk
• Samlet TCO og opdelt på enkelte poster
• Samlet TCO udregnet som nutidsværdi kan
erstatte indkøbsprisen som økonomisk
tildelingskriterium
• Årlige gennemsnitlige omkostninger er IKKE
udregnet som nutidsværdi, men er de
gennemsnit af de aktuelle betalinger.
• Eksterne virkninger på miljøet i kr. og tons
CO2e, begge poster som et produkt af
udledninger fra brugsfasen.
• Figurer viser de forskellige resultater grafisk

Præsentation af en case for professionelle
vaskemaskiner
• Professionelle vaskemaskiner bruges ofte

meget
• Tre eksisterende produkter sammenlignes (dog
uden produktnavn her)
• Valgt køb af en billig og en dyr model og leasing
af en dyr model

• Vi åbner nu værktøjet for prof. vaskemaskiner
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Øvelse – Prøv at anvende værktøjerne selv
• Formål: Test ét af følgende værktøjer:
• Profesionelle vaskemaskiner (casen vi viste)
• Køle-fryseskabe af husholdningstypen
• Kondensatorenheder til køle- og fryserrum
• Computere
• Multifunktionsmaskiner
• Storageudstyr
• Lyskilder

• Vi sender jer ud i mindre grupper
• Vi hopper rundt mellem rummene
• Ingen rapportering fra jer men kom med spørgsmål og kommentarer bagefter

Vælg om I vil anvende forudfyldte eller tomme
værktøjer
Det er muligt at vælge forudfyldte værktøjer eller tomme værktøjer før I går i gang med øvelsen. I finder de
værktøjerne via nedenstående links:
Forudfyldte værktøjer for computere, lyskilder og vaskemaskiner:
https://drive.google.com/drive/folders/1uv9HteXW786NvMnLWrG5CJyj5IoLI1Vx?usp=sharing

Tomme værktøjer for alle produkttyper:
https://drive.google.com/drive/folders/1OGBx5TSnWEhAuczzsDv4-9FKFdi0on3Q?usp=sharing

Øvelse
• Step 1: Indsæt relevant data fra baggrundsdata til produktspecifikke data
• Hvis I har valgt de tomme værktøjer, så kan I finde inspiration til de produktspecifikke data
på de næste slides.

• Hvis I har valgt de forudfyldte værktøjer, så spring dette skridt over.
• Step 2: Justér baggrundsdata med egne værdier for priser på forbrugsenheder, diskontering og
evalueringsperiode. Hvordan påvirker det resultaterne?
• Step 3: Justér brugsmønster. Hvilken indflydelse har det på beregningerne?
• Step 4: Justér modul til eksterne virkninger på miljøet – start med egne værdier for
emissionsfaktorer og samfundsøkonomisk omkostningsfaktor. Prøv også at ekskludere
modulet fra beregningerne og se hvordan det påvirker resultatet.
• Step 5: Justér efterbrugsmodul, og se hvordan resultaterne påvirkes.

Inspiration til produktspecifikke data
– Køle- og fryseskabe (husholdningstypen)

Inspiration til produktspecifikke data
- Opvaskemaskiner (professionelle)

Inspiration til produktspecifikke data
– Kondensatorenheder til køle- og fryserum

Inspiration til produktspecifikke data
– Lyskilder

Inspiration til produktspecifikke data
– Computere

Inspiration til produktspecifikke data
– Multifunktionsmaskiner

Inspiration til produktspecifikke data
– Storageudstyr
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God fornøjelse med brug af TCO-værktøjerne
Kig også på vejledningerne med baggrundsinformation og links til mere information
Husk at udfylde evalueringen:
https://form.123formbuilder.com/6029740/form
Mange tak for jeres deltagelse
Jan Viegand, jv@viegandmaagøe.dk, 20 85 80 94
Christopher Sonne Ravn, chr@viegandmaagoe.dk, 31 75 17 26

