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NOTAT 

 

Konsekvensbeskrivelse –  
Licitationsmodellen 
Hvordan påvirkes medlemmerne af licitationsmodellens indfø-

relse i affaldsenergisektoren?  

Dette notat omfatter en analyse af Licitationsmodellens konsekvenser, 

udarbejdet af sekretariatet i Dansk Affaldsforening i samarbejde med for-

eningens nedsatte Taskforce Energi gruppe. 

 

 

Baggrund 
I dette notat beskrives konsekvenserne af ændringer i reguleringen af af-

faldsenergisektoren for forskellige typer af medlemmer af Dansk Affalds-

forening. 

 

Konsekvenser af ændret regulering beskrives ud fra de hovedformer, som 

fremgår af notatet om henholdsvis Benchmarking & indtægtsrammeregu-

lering og i forhold til Licitationsmodellen. Derfor er der et notat for hver ny 

reguleringsform. 

 

Bemærk at det er muligt at den fremtidige regulering af affaldsenergisek-

toren både omfatter krav om benchmarking & indtægtsrammeregulering 

og samtidig krav om kommunalt udbud af forbrændingsegnet affald samt 

selskabsgørelse af affaldsenergianlæggene. 

 

I nærværende notat er det et hensyn at nedbringe kompleksiteten i mu-

lige konsekvenser af ny regulering, ved at beskrive de nye regulatoriske 

tiltag adskilt. Men som sagt, det er muligt af konsekvenserne bør forstås 

og beskrives i én sammenhæng. 

 

Sekretariatet har valgt at beskrive konsekvenserne i forhold til følgende 5 

områder. 

  

 Kravet om aktieselskabsgørelse og refinansiering 

 Graden af anvisning / udbud af forbrændingsegnet affald 

 Effektivisering via fastsættelse af forbrændingstaksten vs. affalds-

varmeprisen 

 Kapacitetsregulering 

 Ny administrativ praksis & ekstra bureaukrati 

 

Notatet afsluttes med nogle kommunalpolitiske perspektiver ved den æn-

drede reguleringsform. 

 

 

 

J.nr. 4.1.7.24 
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6 typer af medlemsvirksomheder i analysen 
 

 Fælleskommunalt selskab (I/S) uden ”fjernvarmedistribution”, men 

med andre affaldsopgaver (fx eksempeltyper: AffaldPlus / Kara-

noveren / ARC) 

 Fælleskommunalt selskab med fjernvarmedistribution (fx Vestfor-

brænding/Norfors) 

 Fælleskommunalt selskab uden andre affaldsopgaver (fx Ener-

gnist) 

 Kommunalt ejet selskab som del af forvaltning (Affaldvarme Aar-

hus, Bofa) 

 Kommunalt aktieselskab (Svendborg, Forsyningen - Frederiks-

havn)  

 En kommune/forsyningsvirksomhed uden ejerskab til affaldsener-

gianlæg. 

 
 

1. Fælleskommunalt selskab (uden fjernvar-
medistribution) 

 

Kravet om aktieselskabsgørelse og refinansiering 

Med kommuners pligt til at sende deres forbrændingsegnede affald i ud-

bud (licitation), uanset at samme kommuner i dag har ejerskab til eget af-

faldsenergianlæg, vil der samtidig følge et krav om, at de kommunale af-

faldsenergianlæg skifter juridisk status til et aktieselskab.  

 

Det følger samtidig, at kommuner, hvis affaldsenergianlæg i dag er finan-

sieret med kommunale lånegarantier og lån optaget i Kommunekredit, vil 

skulle foretage en refinansiering, såfremt disse kommunale anlæg over-

går til aktieselskab. Ved et skifte til et aktieselskab, kan kommunen mulig-

vis stille garanti for den del af gælden, der er optaget i Kommunekredit. 

Dette vil dog afhænge af en yderligere vurdering, herunder af om aktie-

selskabet som helhed er kommerciel virksomhed. 

 

Der vil med meget stor sandsynlighed blive stillet krav om, at kommuner, 

der yder lånegaranti til affaldsenergianlæg, der opererer på markedet, 

samtidig skal opkræve garantiprovision, der modsvarer almindelig kom-

merciel finansiering af affaldsenergianlægget. 

 

Kravet om aktieselskabsgørelse kan også løftes ved at overdrage produk-

tionsanlægget til anden virksomhed. Det kan f.eks. være til den fjernvar-

mevirksomhed, som aftager affaldsvarmen. Modtager kommunen veder-

lag i forbindelse med overdragelsen, skal reglerne om modregning iagtta-

ges. 
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Graden af anvisning / udbud af forbrændingsegnet affald 

Kommunerne får pligt til at sende forbrændingsegnet affald i udbud (licita-

tion), uanset at samme kommuner i dag har ejerskab til eget affaldsener-

gianlæg.Det begrænser kommuners mulighed for selv at varetage opgave 

(bortskaffelse og energiudnyttelse af indsamlet, forbrændingsegnet affald) 

ved etablering og drift af egne affaldsenergianlæg. 

 

Det må forventes, at udbud af forbrændingsegnet affald tilrettelægges på 

et sådan måde, at markedet åbnes gradvis. 

 

Dvs. man kan forestille sig, at der lovgivningsmæssigt stilles krav om, at 

en andel af den årligt indsamlede mængde forbrændingsegnet affald skal 

udbydes. Hvis man fx forpligter en kommune til årligt at udbyde 20% af 

det kommunalt indsamlede affald, vil 100% af affaldet således efter 5 år 

være blevet konkurrenceudsat. 

 

Det betyder også, at kommunerne således i en overgangsperiode på op 

til 4-5 år vil have mulighed fortsat at kunne anvise deres kommunale af-

fald til eget affaldsenergianlæg. Denne overgangsordning giver også 

visse affaldsenergianlæg, der måtte være økonomisk presset, mulighed 

for at opnå en vis konsolidering via ekstraordinære afskrivninger/forhø-

jede takster med henblik på udfase ældre anlæg og/eller styrke sin kon-

kurrencemæssige position i forhold senere udbud af affald. 

 

Set fra affaldsenergianlæggene synspunkt, bør tilrettelæggelsen af licitati-

onen (udbuddene) ske på en sådan måde, at det ikke fører til en for alle 

helt uforudsigelig aftaleindgåelse, hvor anlæggene får problemer med at 

opretholde deres energiforsyningsforpligtigelser. Der skal tages aktivt stil-

ling til, om markedet for kommunalt affald alene er et dansk marked. 

 

 

Effektivisering via fastsættelse af forbrændingstaksten vs. affalds-

varmeprisen 

Licitationsmodellen bygger på forudsætningen om, at når affaldsenergian-

læggene konkurrerer om affaldet, vil de samtidig have mulighed for at op-

bygge overskud. Overskudsmuligheden giver ejere / anlæg incitament til 

kun lige akkurat at anvende de ressourcer (kapital, arbejdskraft, forbrugs-

stoffer m.m.), der er nødvendige for at imødekomme indgåede aftaler 

(sikre den korrekte miljø- og energimæssige behandling af affaldet). 

 

Et helt centralt element i anlæggenes konkurrencevilkår er deres ramme-

vilkår for afsætning af energi (el, varme, proces-/køleenergi). Dette kan 

være afspejlet i omkostningsfordelingen mellem, hvor meget affaldskun-

derne skal betale, og hvor meget affaldsvarmekunderne skal betale. 

 

Det anses for sandsynligt, at der med en politisk beslutning om licitations-

modellen vil skulle træffes beslutning om, hvordan affaldsenergianlæg-

gene skal beregne deres ”nødvendige omkostninger”, herunder hvordan 

især indregning af forrentning af investeret kapital / garantiprovision ind-

går i varmeproduktionsprisen.  
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Det må anses for sandsynligt, at de nye principper vil nødvendiggøre nye 

forhandlinger om kontrakterne mellem affaldsenergianlæggene og deres 

aftagere af affaldsvarmen. Set fra affaldsenergianlæggene må forhandlin-

gerne imellem parterne om at indgå privatretlige aftaler om at dele risici 

og overskudsmuligheder ske med et minimum af overordnet regulering. 

 

Det betyder også, at der lokalt bør være mulighed for, at parterne selv af-

taler, hvordan (affalds)varmeforbrugerne bedst er beskyttet, hvorfor man 

også lokalt har mulighed for at fravige de hidtidige principper, når anlæg-

gene dog samlet set holder sig inden for de maksimale priser (Prisloftet). 

 

 

Kapacitetsregulering 

I licitationsscenariet må det sikres, at affaldsenergianlæggene fremadret-

tet får tilstrækkelig mulighed for at sikre sig deres affaldsgrundlag, så-

fremt virksomheden skal have mulighed for og forpligte sig til ny, langsig-

tet kapacitetsudbygning. Her må reguleringen ikke stille danske anlæg 

ringere, sammenlignet med de ofte langvarige koncessionsrettigheder, 

som der ses aftalt omkring i mange andre europæiske lande. 

 

I modsat fald vil danske affaldsenergianlæg stå i en ringere konkurrence-

situation, fordi sikringen af en ”base-load” er en helt central forudsætning 

for overhovedet at opnå tilstrækkeligt attraktive finansieringsvilkår ved 

etablering af ny kapacitet, som forudsættes afskrevet over rigtig mange 

år. 

 

Ny administrativ praksis & ekstra bureaukrati 

Licitationsmodellen vil nødvendiggøre en ny administrativ praksis omkring 

den løbende driftsstyring og aktive deltagelse i markedet. 

 

Kommuners (fælleskommunale) udbudsrunder af forbrændingsegnet af-

fald vil kunne blive tilrettelagt på flere forskellige måde, afhængig af om 

der udelukkende er tale om dagrenovationslignende affald og/eller stor-

skrald, hvor sidstnævnte rummer mulighed for at affaldet lagermæssigt 

sæsonforskydes. 

 

Om det er affaldsenergianlæggene og/eller affaldsleverandører/affalds-

indsamlere, der påtager sig den fulde logistiske driftsstyring af affaldsflo-

wet fra affaldskunderne (husholdningskunde / kommunal genbrugsplads 

o. lign.) kan formentlig ikke afgøres for alle. 

 

Det anses dog for sandsynligt, at affaldsenergianlæggene vil få større for-

pligtigelser til at sikre det korrekte affaldsflow til anlægget afhængig af 

sæson, midlertidige nedlukninger af ovne, etc. 

 

I takt med affaldsenergianlæggenes overgang til markedet, vil anlæggene 

bliver skattepligtige. Det betyder, at anlæggene får nye ledelses- og admi-
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nistrative opgaver omkring virksomhedernes skattemæssige dispositio-

ner, herunder spørgsmål om udlodning af overskud, ekstraordinære af-

skrivninger m.m. 

 

I den udstrækning at der parallelt til licitationsmodellen samtidig træffes 

beslutning om, at affaldsenergianlæggenes varme omfattes af benchmar-

king og indtægtsrammeregulering, må der forventes yderligere ledelses-

mæssigt og administrativt ressourceforbrug hertil, jævnfør beskrivelsen af 

dette i konsekvensvurderingerne af benchmarking & indtægtsrammekrav. 

 

 

 

2. Fælleskommunalt selskab med fjernvar-
medistribution  

 

Kravet om aktieselskabsgørelse og refinansiering 

Fælleskommunale affaldsenergianlæg, der råder over egne fjernvarme-

transmissions-/distributionsfaciliteter, må påregne, at deres affaldsenergi-

anlæg (produktionsanlæg) skal udskilles i et selvstændigt aktieselskab. 

På det foreliggende grundlag må det antages, at kommunerne vil have 

mulighed for både at udskille produktionsanlægget for sig eller sammen 

med fjernvarmedistributionen, men i begge tilfælde adskilt fra øvrige kom-

munale aktiviteter på affaldsområdet. I tilfælde af udskillelse sammen 

med fjernvarmedistribution vil den kommercielle affaldsaktivitet regn-

skabsmæssigt skulle adskilles fra monopolaktiviteten. 

 

Vælger kommunen alene at udskille produktionsanlægget, kan transmis-

sion/distributionen af affaldsvarmen fastholdes som del af en kommunal 

eller fælleskommunal (I/S) virksomhed. Kravet om aktieselskabsgørelse 

af affaldsenergianlæggets produktionsvirksomhed må formentlig i nogle 

virksomheder føre til etablering af en ny samlet åbningsbalance for hen-

holdsvis produktionsvirksomheden såvel som transmissions-/distributi-

onsvirksomheden. 

 

Graden af anvisning / udbud af forbrændingsegnet affald 

Der ses ikke at være afgørende forskelle til fælleskommunale selskaber 

uden fjernvarmedistribution. 

 

Effektivisering via fastsættelse af forbrændingstaksten vs. affalds-

varmeprisen 

Der ses ikke at være afgørende forskelle til fælleskommunale selskaber 

uden fjernvarmedistribution. 

 

Dog kan det ikke udelukkes, at selskabsmæssige ændringer i ejerforhol-

dene godt kan forøge de samlede omkostninger til planlægning og samlet 

driftsstyring, herunder behov for ekstra ledelse og administration. Ved en 

selskabsmæssig opdeling kan virksomhed muligvis miste visse synergi-

fordele. Dette kan forøge de samlede affaldsvarmeomkostninger. 
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Kapacitetsregulering 

Der ses ikke at være afgørende forskelle til fælleskommunale selskaber 

uden fjernvarmedistribution. 

 

Dog kan det ikke udelukkes, at der ved etablering af ny kapacitet (både 

som produktionskapacitet såvel som øget kapacitet til transmission og di-

stribution, igen vil kunne opstå spørgsmål om sikkerheden for forrentning 

af de langsigtede investeringer, den overordnede driftsstyring m.m. Det 

kan foranledige mere komplicerede / multifacetterede aftalegrundlag mel-

lem produktionsselskab og transmissions-/distributionsselskab. 

 

Ny administrativ praksis & ekstra bureaukrati 

Der ses ikke at være afgørende forskelle til fælleskommunale selskaber 

uden fjernvarmedistribution. 

 
Som nævnt ovenfor kan det ikke udelukkes, at selskabsmæssige ændrin-

ger i ejerforholdet kan godt medvirke til at forøge de samlede omkostnin-

ger til planlægning og driftsstyring, herunder behov for ekstra ledelse og 

administration. Ved en selskabsmæssig opdeling kan en virksomhed mu-

ligvis miste visse synergi-fordele. Det kan derfor give anledning til ekstra 

bureaukrati. 

 

 

 

3. Fælleskommunalt ejet selskab uden andre 
affaldsopgaver (Energnist) 

 

Kravet om aktieselskabsgørelse og refinansiering 

Konsekvenserne for det fælles kommunale affaldsenergianlæg er meget 

lig andre fælleskommunale selskaber, se beskrivelse i afsnit ovenfor. 

 

Dog bør det bemærkes, at et fælleskommunalt selskab, der i dag alene 

udfører affaldsenergivirksomhed uden andre affalds- og energirelaterede 

opgaver, formentlig lettere vil kunne aftale ejerskab, ejeraftale/ vedtægter, 

åbningsbalance samt refinansiering med mere, sammenlignet med af-

faldsvirksomheder, der først skal tage stilling til selve udskillelse af af-

faldsenergivirksomheder fra andre affalds- og energirelaterede opgaver. 

 

I de tilfælde, hvor selskabet ikke vil håndtere ejerkommunernes affald, 

kan kommunerne muligvis få et øget incitatment til at forlade fællesska-

bet. Dette gælder særligt kommuner uden interesser i at aftage fjernvar-

men.Der kan ad denne vej opstå et øget pres på, at fjernvarmesiden på 

sigt vil kunne stå som ejere af affaldsenergianlægget. 

  

Graden af anvisning / udbud af forbrændingsegnet affald 

Der ses ikke at være afgørende forskelle til beskrivelsen af konsekven-

serne for fælleskommunale selskaber med/uden fjernvarmedistribution. 
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Effektivisering via fastsættelse af forbrændingstaksten vs. affalds-

varmeprisen 

Der ses ikke at være afgørende forskelle til beskrivelsen af konsekven-

serne for fælleskommunale selskaber med/uden fjernvarmedistribution. 

 

Kapacitetsregulering 

Der ses ikke at være afgørende forskelle til beskrivelsen af konsekven-

serne for fælleskommunale selskaber med/uden fjernvarmedistribution. 

 
Ny administrativ praksis & ekstra bureaukrati 

Der ses ikke at være afgørende forskelle til beskrivelsen af konsekven-

serne for fælleskommunale selskaber med/uden fjernvarmedistribution. 

 

 

 

4. Kommunalt ejet selskab som del af for-
valtning (Affaldvarme Aarhus, Bofa) 

 

Kravet om aktieselskabsgørelse og refinansiering 

Der ses ikke at være afgørende forskelle til beskrivelsen af konsekven-

serne for fælleskommunale selskaber med/uden fjernvarmedistribution. 

Dog vil et kommunalt ejet affaldsenergianlæg, som i dag drives som del 

af en kommunal forvaltning, blive stillet anderledes en andre energianlæg 

(fx andre produktionsanlæg på andre brændsler), som kommunen har 

valgt at drive i regi af den kommunale forvaltning. 

 

Implikationen af, at affaldsenergianlæg (både som produktion og trans-

mission/distribution) bliver ledelsesmæssigt såvel som administrativt 

håndteret forskelligt fra andre kommunale energianlæg, er vanskelig at 

bedømme. 

Dog er det ikke usandsynligt, at den kommunale forvaltning mister nogle 

synergi-fordele ved, at de i dag samlet kan planlægge og driftsstyre pro-

duktion og distribution af fjernvarmen indenfor samme organisatoriske en-

hed. 

 

Graden af anvisning / udbud af forbrændingsegnet affald 

Der ses ikke at være afgørende forskelle til beskrivelsen af konsekven-

serne for fælleskommunale selskaber med/uden fjernvarmedistribution. 

 

Effektivisering via fastsættelse af forbrændingstaksten vs. affalds-

varmeprisen 

Der ses ikke at være afgørende forskelle til beskrivelsen af konsekven-

serne for fælleskommunale selskaber med/uden fjernvarmedistribution. 

 

Kapacitetsregulering 

Der ses ikke at være afgørende forskelle til beskrivelsen af konsekven-

serne for fælleskommunale selskaber med/uden fjernvarmedistribution. 
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Ny administrativ praksis & ekstra bureaukrati 

Der ses ikke at være afgørende forskelle til beskrivelsen af konsekven-

serne for fælleskommunale selskaber med/uden fjernvarmedistribution. 

 

Dog vil tabet af mulige synergifordele – se beskrivelse ovenfor – forment-

lig også betyde ekstra ledelsesmæssigt og administrativt ressourcefor-

brug. 

 
 

5. Kommunalt ejet affaldsenergianlæg, orga-
niseret i et aktieselskab (Svendborg, For-
syningen/Frederikshavn)  

 
Kravet om aktieselskabsgørelse og refinansiering 

Eftersom der allerede er sket en aktieselskabsgørelse i dette tilfælde, vil 

de kommunale ejere derfor ikke blive pålagt denne opgave. 

 

Det er uklart om licitation af forbrændingsegnet affald vil føre til, at det 

kommunale aktieselskab skal gennemgå en ny samlet refinansiering, 

hvor eventuelle kommunale lånegarantier og krav om garantiprovision ak-

tualiseres. 

 

Graden af anvisning / udbud af forbrændingsegnet affald 

Der ses ikke at være afgørende forskelle til beskrivelsen af konsekven-

serne for fælleskommunale selskaber med/uden fjernvarmedistribution. 

 

De kommunale ejere af det aktieselskabsgjorte affaldsenergianlæg vil 

skulle udbyde deres kommunale affald i takt med den markedsåbning, 

som vil blive krævet i reguleringen. 
 

Effektivisering via fastsættelse af forbrændingstaksten vs. affalds-

varmeprisen 

Der ses ikke at være afgørende forskelle til beskrivelsen af konsekven-

serne for fælleskommunale selskaber med/uden fjernvarmedistribution. 

 

I den udstrækning, der skal ske en refinansiering, herunder kommunalt 

krav om garantiprovision, vil dette selvsagt kunne forøge såvel affaldsfor-

brændingstaksten som affaldsvarmeprisen. 

 
Kapacitetsregulering 

Der ses ikke at være afgørende forskelle til beskrivelsen af konsekven-

serne for fælleskommunale selskaber med/uden fjernvarmedistribution. 

 

Ny administrativ praksis & ekstra bureaukrati 

Der ses ikke at være afgørende forskelle til beskrivelsen af konsekven-

serne for fælleskommunale selskaber med/uden fjernvarmedistribution. 
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Dog vil allerede eksisterende aktieselskabsgjorte kommunale affaldsener-

gianlæg allerede have foretaget en organisatorisk tilpasning, ledelses-

mæssigt såvel som administrativt, hvorfor sådanne anlæg allerede vil 

have afholdt en række initiale omkostninger. 

 
 

6. En kommune/forsyningsvirksomhed uden 
ejerskab til affaldsenergianlæg. 

 
Kravet om aktieselskabsgørelse og refinansiering 

En kommune, der ikke i dag har ejerskab eller ejerandel i et kommunalt 

eller fælleskommunalt affaldsenergianlæg, vil ikke direkte blive påvirket af 

krav om andre kommunale anlægs aktieselskabsgørelse og refinansie-

ring. 

 

Disse kommuner er i vidt omfang allerede vant til at udlicitere opgaver og 

håndtere udbud. Ligesom de heller ikke tidligere har valgt at have mulig-

heden for at behandle opgaven in-house. 

 

Graden af anvisning / udbud af forbrændingsegnet affald 

Kommuner, der i dag udbyder der forbrændingsegnet affald, vil fortsat 

skulle udbyde deres forbrændingsegnede affald. 

 

Kommuner vil eventuelt kunne indgå i nye fælleskommunale samarbejder 

om at udbyde deres givne mængder sammen, og på den måde måske 

opnå bedre priser og leveringsvilkår. 

 

Hvorvidt kommuner uden eget ejerskab til affaldsenergianlæg stilles dårli-

gere eller bedre i en generel licitationsmodel afhænger i høj grad af udvik-

lingen i mængder og kapacitetsmarkedet, både nationalt såvel som på 

europæisk plan. 

 

Det er vigtigt at understrege, at mængder og kapacitetsmarkedet i høj 

grad er bestemt af de nationale rammevilkår, herunder udviklingen i ener-

gipriser, afgifter & tilskud, CO2-kvoteregulering m.m. 

 

Kommuner uden egen affaldsenergikapacitet vil derfor næppe opnå 

større sikkerhed for, at der kan findes dansk behandlingskapacitet til de-

res udbudte mængder af forbrændingsegnet affald. 

 

Omvendt vil det forhold, at alle kommuner blive udbudspligtige for deres 

kommunale, forbrændingsegnede affald, måske muliggøre nye tværkom-

munale samarbejder om selve udbuddet. Det kan muligvis give bedre ud-

budsvilkår og nedsætte de samlede transaktionsomkostninger. 
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Effektivisering via fastsættelse af forbrændingstaksten vs. affalds-

varmeprisen 

Det er vurderingen at der for tiden er en begyndende mæthed i det euro-

pæiske kapacitetsmarked, som afspejler sig i tendentielle stigende priser, 

især på Day-Trading (spotpris) markedet. 

 

Det betyder også, at danske affaldsenergianlæg har opnået stigende pri-

ser for behandling af importeret affald, især fra England (UK). 

 

Licitationsmodellen vil derfor ikke nødvendigvis føre til generelt lavere be-

handlingstakster på det danske affaldsmarkedet. 

 

Om incitamentet til effektivisering af affaldsenergianlæggene derfor vil 

spejle sig i generelt lavere danske behandlingspriser, anses for tvivlsomt. 

 
Kapacitetsregulering 

I takt med en åbning af markedet for forbrændingsegnet affald samt for-

ventningen om, at danske affaldsenergianlæg fremadrettet vil være mere 

tilbageholdende med etablering af ny kapacitet, vil kommuner – uanset 

om man i dag er medejere eller ikke har ejerskab til kapacitet – stå i en 

vanskeligere forhandlingsposition i markedet. 

 
Ny administrativ praksis & ekstra bureaukrati 

Kommuner, der i dag udbyder deres forbrændingsegnet affald, vil for-

mentlig ikke opleve et øget ledelsesmæssigt og administrativt ressource-

forbrug. 

 

Men set i lyset af et begyndende mættet kapacitetsmarked og øget af-

faldshandel på tværs af de europæiske grænser, vil alle kommuner frem-

adrettet formentlig stå overfor stigende udfordringer, herunder evt. beslut-

ning om at dele af det kommunale affald (fx storskrald) skal udbydes / vil 

blive udbudt på et bredere europæiske marked. 

 

 

Kommunalpolitiske perspektiver i licitations-
modellen 
Politisk beslutning om at kommuner skal udbyde det kommunalt indsam-

lede forbrændingsegnede affald i licitation, vil betyde en ny grænsedrag-

ning mellem, hvilke opgaver kommuner har ret og pligt til udføre blandt 

andet in-house, og hvilke opgaver, kommunen alene kan søge foranstal-

tet af andre aktører (markedet). 

 

Kommunen kan således ikke længere selv vælge at udføre alle pålagte 

affaldsopgaver i samme organisatoriske enhed (forvaltning / fælleskom-

munalt selskab / aktieselskab). Tabet af synergi-effekter, når opgaver 

splittes op i flere organisatoriske enheder, må alt andet lige forøge kom-

munernes samlede ressourceforbrug ved løsning af opgaverne. 
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Kommunernes interesse i fortsat at eje affaldsenergianlæg, uanset at 

kommunerne skal udbyde deres kommunale affald, kan fortsat være me-

get høj, eftersom affaldsenergivirksomheden fortsat forventes at kunne 

sikre levering af billig og stabil, lokal energi, ligesom virksomheden fortsat 

vil kunne tilbyde sine lokale erhvervsvirksomheder behandling af deres 

erhvervsaffald. 

  


