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Reno Djurs’ tilvejebringelse af forbrændingskapacitet 
 

1.1.1.1. Formål og iFormål og iFormål og iFormål og indholdndholdndholdndhold    
 
Formålet med notatet er at belyse en række aspekter i forholdet mellem en forbræn-
dings- og transportstruktur, som baserer sig på forbrænding i både Grenaa og Aarhus, og 
en forbrændings- og transportstruktur, som udelukkende baserer sig på forbrænding i 
Aarhus. Med dette formål redegør notatet for 
    
- Hidtidigt sagsforløb – hvad er baggrunden for de beslutninger om fremtidig affalds-

forbrænding, som bestyrelsen har truffet gennem de seneste år? 
- Økonomi – hvad er konsekvensen af det ene scenarium frem for det andet? 
- Miljø og energi - hvad er konsekvensen af det ene scenarium frem for det andet? 
- Udbudsretlige forhold – kan vi indgå aftaler, som det passer os? 
- Den kommunale anvisningspligt – hvem bestemmer, hvor affaldet skal brændes? 
    
2.2.2.2. SagsforløbSagsforløbSagsforløbSagsforløb    
    
Ved dannelsen af Reno Djurs i 1996 indgik Reno Djurs og den daværende Grenaa Kom-
mune en samarbejdsaftale om, at Reno Djurs ‘‘købte’’ den fulde forbrændingskapacitet 
(ca. 20.000 ton/år) på det af kommunen ejede Grenaa Forbrændingsanlæg. Aftalen for-
pligtede Reno Djurs til at sikre anlægget tilstrækkeligt affald til optimal drift. Prisen er 
fastlagt som en pristalsreguleret enhedspris pr. tons leveret affald. 
 
Ved kommunalreformen i 2007 overgik forbrændingsanlægget til Norddjurs Kommune. 
Samme år besluttede Norddjurs Kommune at udrede mulighederne for at udskille Gre-
naa Forbrændingsanlæg fra den kommunale organisation ved selskabsdannelse, over-
dragelse eller salg.  
 
I en udredningsproces med deltagelse af Norddjurs Kommune, Grenaa Varmeværk og 
Reno Djurs blev muligheden for fælleseje mellem Grenaa Varmeværk og Reno Djurs 
blandt andet vurderet. Reno Djurs’ bestyrelse ønskede imidlertid ikke (med)ejerskab af 
forbrændingsanlægget.  
 
I 2008 købte Grenaa Varmeværk forbrændingsanlægget. Samarbejdsaftalen med Reno 
Djurs blev fastholdt uændret.  
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I forbindelse med udredningsarbejdet forud for salget blev det blandt andet vurderet, at 
det som følge af Grenaa Forbrændingsanlægs teknologiske levealder var usikkert, om 
det vil være hensigtsmæssigt at videreføre anlægget efter 2015. Blandt andet på den 
baggrund godkendte Reno Djurs’ bestyrelse i 2008, at Reno Djurs i fællesskab med Ran-
ders Kommune og Aarhus Kommune undersøgte mulighederne for et fremtidigt samar-
bejde omkring et udvidet forbrændingsanlæg i Aarhus, som blev planlagt at stå klar i 
2015.  
 
Efter udarbejdelse af et forprojekt blev parterne i 2010 enige om at lægge projektet i 
mølpose, efter at Miljøstyrelsen havde meddelt afslag på en ansøgning om at udvide for-
brændingsanlægget i Aarhus.  
 
I samme periode blev der ført drøftelser mellem Grenaa Varmeværk og Reno Djurs om 
mulighederne for at forlænge samarbejdsaftalen.  
 
I vinteren 2010 offentliggjorde en tværministeriel arbejdsgruppe nedsat af regeringen 
rapporten ’’Forbrænding af affald’’. Rapporten følger op på en politisk aftale fra 2007, 
hvor det blev aftalt, at de politiske partier skulle vurdere den fremtidige organisering af 
forbrændingssektoren, når EU's nye affaldsdirektiv trådte i kraft i december 2010. 
 
Den tværministerielle arbejdsgruppe anbefaler et såkaldt licitationsscenarium som 
grundlag for fremtidig organisering af forbrændingssektoren. Grundpillen i forslaget er, 
at virksomhederne får ansvar for håndtering af deres eget forbrændingsegnede affald, 
mens kommunerne fortsat står for at organisere indsamling og håndtering af hushold-
ningsaffald. Licitationsscenariet stiller endvidere krav om, at kommunerne udbyder op-
gaven med at forbrænde husholdningsaffaldet, så der opstår fri konkurrence om de sam-
lede affaldsmængder. 
 
På baggrund af rapporten besluttede Reno Djurs’ bestyrelse i foråret 2011 at udsætte 
bindende beslutninger om fremtidig håndtering af forbrændingsegnet affald, indtil der 
foreligger udfald af den politiske proces vedrørende forbrændingssektorens fremtidige 
organisering.  
 
I forlængelse af rapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe indgik regeringen, 
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne i foråret 2011 aftale om Kon-
kurrencepakken. Heri indgår bl.a. følgende: 
 
• Mere konkurrence om affaldsforbrænding. Affaldsforbrændingsanlæg selskabsgøres og 

hvile-i-sig-selv-princippet erstattes med en markedsbaseret regulering. Samtidig ophæves 
den statslige godkendelse af affaldsgrundlaget. Den kommunale anvisningsret for erhvervs-
affald til forbrænding ophæves, så virksomhederne frit kan vælge anlæg. Kommunerne har 
fortsat ansvaret for, at husholdningsaffald indsamles og behandles, men der indføres kom-
munal udbudspligt for husholdningsaffald til forbrænding, så det konkurrenceudsættes (…).  

 
I 2012 besluttede Grenaa Varmeværk at nedlægge forbrændingsanlægget, når samar-
bejdsaftalen med Reno Djurs udløber i 2015. Reno Djurs’ bestyrelse tog denne beslutning 
til efterretning på møde den 16. december 2012. 
 
I redegørelsen til bestyrelsen vurderer administrationen, at en eventuel mængdemæssig 
udvidelse af samarbejdet mellem Reno Djurs og Aarhus Kommune vil være undtaget fra 
udbudspligt, jf. EU-domstolens praksis med udgangspunkt i den ”udvidede in-house-
regel”. Det fremgår endvidere af redegørelsen, at Reno Djurs’ behov for affaldsforbræn-
ding efter 2015 forventes at være dækket som følge af samarbejdet med Aarhus Kom-
mune. 
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I september 2014 blev bestyrelsen på ny orienteret om lukningen af Grenaa Forbræn-
dingsanlæg og overgangen til forbrænding i Århus, herunder om samarbejdsaftalen om 
affaldsforbrænding mellem Reno Djurs og Aarhus Kommune. 
 
Den 23. marts 2015 modtog Reno Djurs orientering fra Grenaa Varmeværk om, at varme-
værket har besluttet at videreføre forbrændingsanlægget frem til og med 2017 med im-
porteret affald som brændsel.   
 
3.3.3.3. ØkonomiØkonomiØkonomiØkonomi    
    
Reno Djurs’ betaling for ekstern affaldsforbrænding 
Reno Djurs’ omkostninger til håndtering af forbrændingsegnet affald omfatter dels de 
eksternt fastsatte priser, Reno Djurs køber forbrændingskapaciteten til på forbrændings-
anlæggene i Grenaa og Aarhus, dels Reno Djurs’ egne omkostninger forbundet med 
håndtering af forbrændingsegnet affald (omkostninger til fx omlastning og transport af 
forbrændingsegnet affald).  
 
For hvad angår de eksternt fastsatte priser betaler Reno Djurs i 2015 følgende enhedspri-
ser (kr./ton) ved forbrænding i Grenaa henholdsvis Aarhus: 
 

Forbrændingsanlæg kr./ton 

 (inkl. afgifter, ekskl. moms) 

Grenaa1 529 

Aarhus2  370 
 
Med udgangspunkt i Grenaa Forbrændingsanlægs kapacitet på 20.000 tons/år betyder 
forskellen i de to anlægs enhedspriser, at forbrænding i Grenaa repræsenterer en merpris 
i forhold til Aarhus svarende til 3,18 mio. kr./år.  
 
Økonomi i 3 scenarier 
Med udgangspunkt i data for 2014 – affaldsmængder hhv. enhedspriser for forbrænding 
– kan Reno Djurs’ omkostninger (inklusiv transportomkostninger) ved forskellige for-
brændingsløsninger opgøres med henblik på økonomisk sammenligning. De tre forbræn-
dingsløsninger (scenarier) er følgende: 
 
Scenarie AScenarie AScenarie AScenarie A  Struktur som i 2014 (Grenaa fyldes op, resten til Aarhus) 
Scenarie BScenarie BScenarie BScenarie B  Grenaa lukker medio 2015, Aarhus overtager 
Scenarie CScenarie CScenarie CScenarie C  Kun forbrænding i Aarhus  
 
 

                                                      
1  Ved dannelsen af Reno Djurs i 1996 indgik Reno Djurs og den daværende Grenaa Kommune en 
samarbejdsaftale om, at Reno Djurs ‘‘købte’’ den fulde forbrændingskapacitet (ca. ca. 20.000 
ton/år) på det af kommunen ejede Grenaa Forbrændingsanlæg. Aftalen forpligter Reno Djurs til 
at sikre anlægget tilstrækkeligt affald til optimal drift. Prisen er fastlagt som en pristalsregule-
ret enhedspris pr. tons leveret affald. 

2
  Reno Djurs og Århus Kommune indgik i 1997 en samarbejdsaftale om udveksling af affaldsbe-
handlingskapacitet. Samarbejdsaftalen, som blev justeret til sin nuværende form i 2007, er ba-
seret på, at Aarhus kan levere deponeringsegnet affald til Reno Djurs, mens Reno Djurs kan le-
vere forbrændingsegnet affald til Aarhus Kommune. Begge parter betaler i overensstemmelse 
med det enkelte anlægs takstblad (således at den eksterne part kan benytte den anden parts 
anlæg til samme pris som anlæggets egne brugere). 



 4

De årlige omkostninger i de tre scenarier kan opgøres som følger: 
 
Scenarie Omkostning (mio. kr./år) 
A 13,2 
B 12,3 
C 11,3 

 
En videreførelse af scenarie A vil i forhold til det planlagte scenarie B øge Reno Djurs’ 
omkostninger med ca. 1 mio. kr. i 2015.   
 
I 2016 – hvor det planlægningsmæssigt er forudsat, at Reno Djurs’ samlede affalds-
mængder leveres til Aarhus – er der budgetteret med en omkostningsreduktion på yder-
ligere ca. 1 mio. kr.   
 
Grenaa Forbrændingsanlæg forudsættes videreført frem til og med 2017. Nedenstående 
figur sammenligner den planlagte overgang til scenarium C med en videreførelse af sce-
narium A i perioden frem til og med 2017: 
 
 2015 

(mio. kr.) 
2016 

(mio. kr.) 
2017 

(mio. kr.) 
2015-2017 
(mio. kr.) 

Planlagt overgang til scenarie C 12,3 11,3 11,3 34,9 
Videreførelse af scenarie A 13,2 13,2 13,2 39,7 

 
En videreførelse af scenarium A som alternativ til den planlagte overgang til scenarium C 
i perioden frem til og med 2017 indebære ekstraomkostninger for Reno Djurs på ca. 4,8 
mio. kr.  
 
Det skal bemærkes, at Grenaa Varmeværks pris for forbrænding af importeret affald må 
antages at være betydeligt lavere end den enhedspris, der er en konsekvens af samar-
bejdsaftalen mellem Grenaa Varmeværk og Reno Djurs. På baggrund af administratio-
nens udbudsretlige vurderinger – se afsnit 6 - har administration ikke forhandlet spørgs-
målet om en eventuel ny enhedspris efter 1. juli 2015 med Grenaa Varmeværk. 
 
4.4.4.4. EEEEnerginerginerginergi    og transportog transportog transportog transport    
    
Reno Djurs’ administration fremlagde i 2011 notatet ”Energi og miljø ved transport og 
behandling af forbrændingsegnet affald”. Notatet redegør for energiforbrug og miljøbe-
lastning ved transport af forbrændingsegnet affald sammenholdt med energiudnyttelse 
og miljøbelastning ved forbrænding af affald. 
 
Notatet sammenligner den nuværende forbrændings- og transportstruktur, som baserer 
sig på forbrænding i både Grenaa og Aarhus, med en forbrændings- og transportstruk-
tur, som udelukkende baserer sig på forbrænding i Aarhus. 
 
Notatet konkluderer blandt andet følgende: 
 
 Som følge af, at Affaldscenter Aarhus er i stand til at udnytte energien i det tilførte affald 

bedre end Grenaa Forbrændingsanlæg, vil det energiøkonomisk være en fordel at transpor-
tere affald til Aarhus frem for til Grenaa. Energimæssigt betragtet koster det øgede trans-
portarbejde ved scenarie B frem for scenarie A ca. 2.700 GJ; men for dette energimæssige 
merforbrug ved transport opnås en energiproduktion, som er mere end 15.000 GJ større end i 
scenarium A. 

 
 Et skift fra scenarie A til scenarie B vil øge nettoenergileverancen med ca. 5 %. 
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Og videre: 
 
 Behovet for at transportere affald til behandlingsanlæg er først og fremmest en konsekvens 

af miljøkrav til affaldsbehandling. Transportarbejdet i forbindelse hermed resulterer kun i 
marginale miljøeffekter. 

 
 Konklusionen er derfor, at transport af affald kun har en beskeden betydning for de miljø-

mæssige konsekvenser af en given behandling. Derimod giver transport af affald mulighed 
for at vælge behandlingsløsninger, hvor den samlede miljøgevinst er væsentlig. 

 
5.5.5.5. MiljøMiljøMiljøMiljø    
 
Miljøkrav ved affaldsforbrænding 
Der er fastsat miljømæssige minimumskrav til affaldsforbrænding i EU.  
 
Med henblik på at kunne sammenligne nøgletal for økonomi, energi og miljø skal alle 
forbrændingsanlæg hvert år indberette en række data til Miljøstyrelsens BEBEBEBEnchmarking 
AAAAffaldsmodel TTTTil EEEEffektivisering (BEATE). På baggrund af data fra BEATE viser neden-
stående oversigt udvalgte miljøpræstationer pr. ton affald for luftformige emissioner, 
der skal måles kontinuerligt for ved forbrænding, for forbrændingsanlæggene i hen-
holdsvis Grenaa og Aarhus: 
 
 Grenaa 

(g/t affald) 
Aarhus 

(g/t affald) 
Gennemsnit af alle 
danske anlæg 

(2012) 
Partikler 0,67 2,12 3,7 
CO 81,72 45,26 43 
SO2 229,47 51,52 66 
NOx 1.932,89 913,04 1.151 
 
Import af affald 
I forbindelse med arbejdet om effektivisering af affaldsenergisektoren har Dansk Af-
faldsforening fået udarbejdet en beregning af, hvilke samfundsøkonomiske gevinster 
der ligger i at udnytte de eksisterende forbrændingsanlægs kapacitet fuldt ud ved im-
port af affald. Rapporten, som er udarbejdet af Ea Energianalyse, er vedlagt som bilag 
13.3.  
 
Beregningerne viser, at:  
 
• Der kan spares/effektiviseres ca. 200 mio. kr. i 2014 ved at sikre fuld kapacitetsud-

nyttelse 
• Besparelsen falder til ca. 100 mio. kr./år i 2020 i takt med at der bliver et bedre 

match mellem mængder og kapacitet i Danmark 
• Nutidsværdi af den samfundsøkonomiske besparelse er ca. 1,1 mia. kr.  

 
Livscyklusvurderinger, som DTU har udført for KARA/NOVEREN (vedlagt som bilag 13.4), 
viser endvidere, at der er væsentlige klimagevinster ved at transportere restaffald fra 
deponering i England til effektiv energiudnyttelse i Danmark. Det skyldes især, at effek-
tiv energiudnyttelse af importeret affald betyder stor fortrængning af fossile brændsler i 
det danske energisystem. Den længere transport fra fx UK, Irland eller Østeuropa er i den 
sammenhæng af marginal betydning.  
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Livscyklusvurderingen konkluderer følgende:  
 

 De gennemførte beregninger viser, at CO2-belastningen ved transport af det udsorterede af-
fald fra Irland til Roskilde ikke er væsentlig i forhold til de gevinster, der er CO2-mæssigt især 
ved udnyttelsen af energien i affaldet. 

 
Det kan oplyses, at Dansk Affaldsforening har kommunikeret følgende synspunkter ud i 
spørgsmålet om import af affald med henblik på kapacitetsudnyttelse af eksisterende 
forbrændingsanlæg: 

 
• Import af affald er en gevinst for klimaetImport af affald er en gevinst for klimaetImport af affald er en gevinst for klimaetImport af affald er en gevinst for klimaet, da der er større klimagevinst i at udnytte 

ikke-genanvendeligt affald i danske affaldsenergi, frem for at deponere det i vores nabo-
lande i EU.  
 

• Import af affald er en økonomisk gevinst for DanmarkImport af affald er en økonomisk gevinst for DanmarkImport af affald er en økonomisk gevinst for DanmarkImport af affald er en økonomisk gevinst for Danmark, fordi vi ved at udnytte dispo-
nible kapacitet i danske affaldsenergianlæg driver anlæggene mest effektivt.  
 

• Import af affald er en geImport af affald er en geImport af affald er en geImport af affald er en gevinst for fjernvarmekundernevinst for fjernvarmekundernevinst for fjernvarmekundernevinst for fjernvarmekunderne, fordi alternativet til den billige 
fjernvarme fra affald mange steder er dyrere brændsler som naturgas.  

 
6.6.6.6. Udbudsretlige forholdUdbudsretlige forholdUdbudsretlige forholdUdbudsretlige forhold    
 
Udbudsdirektivet 
Udbudsdirektivet gælder for alle offentlige myndigheder og for såkaldte offentligretlige 
organer. Direktivet fastsætter procedureregler, der skal følges ved indkøb af varer, tjene-
steydelser og bygge- og anlægsopgaver.  
 
Når nedenstående forudsætninger er opfyldt, skal et indkøb af varer og tjenesteydelser i 
EU-udbud:  
• Myndigheden er offentlig eller et såkaldt offentligretligt organ. 
• Kontraktværdien af opgaven er over tærskelværdien for EU-udbud (tærskelværdien 

for tjenesteydelser i regioner og kommuner er 1.541.715 kr. i 2015).   
• Der er tale om en såkaldt A-tjenesteydelse (forbrænding af affald er kategoriseret 

som en A-tjenesteydelse i kategori 16 i udbudsdirektivets bilag IIA). 
 
Ordregivende myndigheder 
Som ordregivende myndigheder betragtes efter udbudsdirektivets artikel 9, nr. 9 ” … sta-
ten, regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger af 
en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere af disse offentligretlige organer.” 
 
Reno Djurs, der er godkendt efter § 60 i kommunestyrelsesloven og som udgør en selv-
stændig juridisk person med egne kompetencer i medfør af fællesskabets vedtægt, er ” i 
udbudsdirektivets forstand en ordregivende myndighed. 
 
Der vil, hvor en aftale om forbrænding af affald indgås mellem Reno Djurs og et for-
brændingsanlæg, være tale om en offentlig tjenesteydelseskontrakt – uanset, om for-
brændingsanlægget, der indgås aftale med, er offentligt eller privat ejet.  
 
In-house 
En myndighed har ikke efter direktivet pligt til at foretage udbud, hvis myndigheden øn-
sker at udføre opgaven selv. Begrebet in-house henviser til opgaver, der varetages af de 
ordregivende myndigheder i eget regi.  
 
 



 7

Udvidet in-house  
Under visse omstændigheder kan en ”ekstern” virksomhed udbudsretligt set betragtes 
som en del af ordregiver, hvorved der ikke foreligger krav om udbud. Der er ikke fastsat 
bestemmelser herom i udbudsdirektivet; derimod er den såkaldte ”udvidede in-house-
regel” udmøntet i EU-domstolens retspraksis gennem en række afgørelser.  
 
På grundlag af blandt andet praksis fra EU-domstolen vurderes det, at samarbejdet mel-
lem Reno Djurs og Aarhus Kommune kan undtages fra udbudspligt på grundlag af den 
efter retspraksis udvidede in-house-regel. I det følgende redegøres der nærmere for bag-
grunden for denne vurdering.  
 
I perioden 2009-2011 gennemførte Aarhus Kommune, Randers Kommune og Reno Djurs 
i fællesskab en undersøgelse af mulighederne for et fremtidigt samarbejde omkring et 
udvidet forbrændingsanlæg i Aarhus. I den forbindelse udførte Holst, Advokater bl.a. en 
juridisk vurdering af de udbudsretlige aspekter ved et sådant samarbejde.  
Holst, Advokaters konklusion er, at et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Randers 
Kommune og Reno Djurs kan undtages fra udbudspligten, både i forhold til eneretsreg-
len i direktivets artikel 18 og efter den i retspraksis udvidede in-house-regel3. 
 
Det bemærkes imidlertid, at Miljøstyrelsen ikke er enig i vurderingen fra Holst, Advoka-
ter. Det er efter Miljøstyrelsens opfattelse afgørende for, om noget falder inden eller 
uden for udbudsreglerne, om der er tale om et samarbejde eller en ren kontrakt. I den 
forbindelse lægger Miljøstyrelsen vægt på, at et frafald af kravet om udbud kræver et 
vist gensidighedselement4 mellem parterne.   
 

                                                      
3  Holst, Advokater skriver bl.a. følgende: 
 
 ”Vedrørende fælleskommunale samarbejder, hvad enten sådanne samarbejder sker i selskabsform eller ej, 
synes retstilstanden at være den, at sådanne samarbejder kan indgås uden afholdelse af et forudgående EU-
udbud, såfremt samarbejdet relaterer sig til varetagelse af en public service-opgave af ikke ubetydelig betyd-
ning, og såfremt samarbedet kun varetager offentlige formål. Samarbejdet må således ikke have et egent-
ligt kommercielt/erhvervsmæssigt formål. Endelig synes det at være et krav, at samarbejdets aktiviteter skal 
være begrænset til de deltagende ordregivende myndigheders område og i det væsentligste udføres til fordel 
for disse ordregivere.  

 
 Med udgangspunkt i EU-domstolens dom af 9. juni 2009 i sag C-480/06 Kommissionen mod Tyskland og 
den seneste domstolspraksis i øvrigt om fælleskommunale samarbejder kan der således efter vores opfat-
telse fremføres meget vægtige argumenter for, at et samarbejde mellem AffaldVarme Århus, Reno Djurs I/S 
og Randers Kommune vedrørende affaldsforbrænding kan undtages fra udbudspligten efter forsyningsvirk-
somhedsdirektivet ikke kun efter eneretsreglen i direktivets artikel 18, men også efter den i retspraksis udvi-
dede in house-regel. 

 
 Vi har herved lagt vægt på, at der er tale om et samarbejde mellem offentlige myndigheder til varetagelse af 
en fælles, væsentlig public service-opgave, nemlig bortskaffelse af affald, og at samarbejdet i den forbin-
delse tilgodeser væsentlige offentligretlige og EU-retlige hensyn som nærhedsprincippet og selvforsynings-
princippet. 

 
 Vi har yderligere tillagt det betydning, at samarbejdet udelukkende varetager et offentligt formål uden for 
det erhvervsmæssige/kommercielle område og ikke har til hensigt at sikre AffaldsVarme Århus en profit.  

 
 Vi har desuden tillagt det vægt, at samarbejdet er begrænset til deltagernes område og udelukkende udføres 
til fordel for disse.” 

 
4  Miljøstyrelsens vurdering følger af en EU-domstolens sag C-480/06 Kommissionen mod Tyskland, hvor 
Domstolen fastslår, at samtlige kontraktparter aktivt skal bidrage til opgavens gennemførelse ved at stille 
realydelser til rådighed for hinanden. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt, at en part blot køber og be-
taler for en anden parts ydelse.  
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Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den gældende udvekslingsaftale mellem Aarhus 
Kommune og Reno Djurs opfylder gensidighedselementet, hvorved samarbejdet mellem 
Aarhus og Reno Djurs kan gennemføres uden udbud på grundlag af den udvidede in-
house-regel.  
 
Det er samtidig Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke foreligger et tilsvarende gensidig-
hedsforhold mellem Aarhus Kommune og Randers Kommune, hvorved et samarbejde 
mellem Aarhus Kommune og Randers Kommune ikke kan iværksættes uden udbud.  
 
Sammenfattende anser administrationen det for sandsynligt, at samarbejdet mellem 
Aarhus og Reno Djurs kan henregnes under den udvidede inhouse-regel. Der er mellem 
Aarhus Kommune og Reno Djurs en fælles forståelse af denne anskuelse. 
 
Kendelse fra Klagenævnet for Udbud 
Klagenævnet for Udbud afgav sidste år en kendelse vedrørende en aftale om forbræn-
ding indgået mellem de to fælleskommunale selskaber Affaldsregion Nord I/S og Tre-
kantsområdets Affaldsselskab I/S.  
 
Affaldsregion Nord og Trekantsområdets Affaldsselskab indgik i sommeren 2012 en af-
tale om Affaldsregion Nords levering af forbrændingsegnet affald til Trekantsområdets 
Affaldsselskab (med Affaldsregion Nord som betaler). Leveringsaftalen blev hverken an-
nonceret eller udbudt. 
 
Sønderborg Affald A/S indgav i oktober 2013 en klage til Klagenævnet for Udbud med 
påstand om, at udbudsdirektivets artikel 28 var overtrådt, da leveringsaftalen var ind-
gået uden forudgående udbud. Under sagen blev det gjort gældende af klager, at aftalen 
mellem de to fælleskommunale selskaber skulle have været udbudt, da leveringsaftalen 
ikke opfyldte betingelserne for at være en ”horisontal samarbejdsaftale” som ifølge EU-
Domstolens praksis ikke er udbudspligtig. 
 
Klagenævnet traf i februar 2014 følgende afgørelse i sagen: 
 
 Indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 28 ved den 10. juli 2012 at indgå 

en kontrakt om håndtering af forbrændingsegnet affald med Trekantsområdets Affaldssel-
skab I/S, Bronzevej 6, 6000 Kolding, uden på forhånd at have udbudt kontrakten. 

 
 Det pålægges indklagede, Affaldsregion Nord I/S, at bringe leveringsaftalen af 10. juli 2013 

med Trekantsområdets Affaldsselskab I/S om levering af brændbare affaldsmængder til 
ophør med virkning fra den 1. juli 2014.  

 
 Indklagede, Affaldsregion Nord I/S, skal til Konkurrence og forbrugerstyrelsen betale en øko-

nomisk sanktion på 500.000 kr. Beløbet skal betales inden 8 uger fra afsigelse af denne 
kendelse. 

 
 Indklagede, Affaldsregion Nord I/S, skal i sagsomkostninger til klageren, Sønderborg Affald 

A/S, betale 40.000 kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. 
 
Tidsplan for udbud 
Et udbud af den pågældende karakter vil forventningsvis kunne gennemføres på 2-4 må-
neder.  
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7.7.7.7. Den kommunale aDen kommunale aDen kommunale aDen kommunale anvisningspligt nvisningspligt nvisningspligt nvisningspligt     
 
I medfør af affaldsbekendtgørelsen er alt forbrændingsegnet affald underlagt kommu-
nal anvisning. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen som myndighed formelt set bestem-
mer (anviser), hvor affald, der er produceret i kommunen, skal brændes.  
 
Det er bestemt i vedtægten for Reno Djurs, at det er Reno Djurs' opgave at "etablere og 
drive eller indgå kontrakt om etablering og drift af de nødvendige anlæg for de tilsluttede 
kommuner til behandling af (...) forbrændingspligtigt affald (...)".  
 
Det er med andre ord Reno Djurs' opgave at tilvejebringe den fornødne forbrændingska-
pacitet med henblik på, at interessentkommunerne kan opfylde deres anvisningsforplig-
telse.  
 
De to interessentkommuners regulativ for erhvervsaffald anviser erhvervsaffald til for-
brænding på følgende måde:  
 
 Forbrændingsegnet affald skal leveres direkte til de forbrændingsanlæg, som Reno Djurs I/S 

har indgået aftale med, eller til Reno Djurs I/S i Glatved mod betaling af modtageanlægge-
nes gebyrer. 

  
 Forbrændingsegnet affald kan ligeledes afleveres på Reno Djurs I/S' genbrugsstationer (...). 
 
Reno Djurs’ aftale med Aarhus omfatter principielt alt forbrændingsegnet affald i de to 
interessentkommuner (med henblik på, at Reno Djurs kan leve op til vedtægtens be-
stemmelse om at sikre den kapacitet, som er nødvendig for, at interessentkommunerne 
kan opfylde deres anvisningsforpligtelse). Aftalen tager forbehold for den varslede libe-
ralisering af det forbrændingsegnede erhvervsaffald, som forventes at indebære, at for-
brændingsegnet erhvervsaffald bliver undtaget for kommunal anvisning og dermed 
"frit". Aftalen med Aarhus omfatter således alene affald, som er omfattet af kommu-
nernes anvisningspligt.  
 
Den kommunale anvisningspligt ophæver ikke en ordregivende myndigheds udbudsret-
lige forpligtelser.  
 
Erhvervsaffald, som ved virksomhedens egen foranstaltning leveres til et forbrændings-
anlæg, er ikke udbudspligtigt. Det vil således være muligt at anvise erhvervsaffald (som 
ikke er overdraget til Reno Djurs) til forbrænding på Grenaa Forbrændingsanlæg uden at 
komme i konflikt med udbudsreglerne (om end dette affald er omfattet af aftalen med 
Aarhus).   
 
Ud af den samlede affaldsmængde på 21.282 tons, der i 2014 blev leveret til Grenaa For-
brændingsanlæg, blev ca. 3.600 tons erhvervsaffald afleveret direkte til anlægget som 
erhvervsaffald.  
 
 


