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Styrker 

 Sikrer fortsat anvisning af husholdningsaffald til eget anlæg. 

 Muliggør fortsat § 60 organisering af affaldsaktiviteter (dvs. kræver ikke udskilt 

forbrændingsaktivitet) 

 Fortsat billig finansiering (til monopoldelen) 

 Ikke umiddelbart krav om refinansiering 

 Ingen mulighed for kapitalisering (værdiforøgelse) af de kommunale investe-

ringer (HISS opretholdes) 

 Fortsat skattefritagelse 

 Høj grad af politisk indflydelse 

 Samme reguleringsmodel på varme og affaldssiden 

 Ingen skattepligt. Overskud kan blive i selskaberne – evt. vha. luftshavnsmo-

del  

Svagheder 

 Løser ikke problemet med ureguleret marked for erhvervsaffald. Problemstil-

lingen om erhvervsaffald – der de facto flyder frit – er ikke løst. (TECAL 80/20) 

- kan på sigt blive udbudspligtig  

 Øget bureaukrati og central styring af økonomiske rammer bliver driver for 

branchens udvikling. Administrativt bøvl  

 Flytning af virksomhedernes beslutningskompetence fra bestyrelseslokalet til 

regulator (Energitilsynet) 

 Kræver klar opdeling (unbundling) af omkostninger mellem forskellige aktivite-

ter (varmeproduktion, -transmission og -distribution) 

 Ringe økonomisk incitament til aktivt ejerskab fra kommunal side 

 Ikke en mulighed for at sikre kommunerne billigere affaldsbehandling (pris-

sætning skal afspejle omkostningerne – ingen ”omvendt” krydssubsidiering) 

 Ikke mulighed for at hæve prisen på erhvervsaffald (EA) hvis markedssituatio-

nen giver mulighed for det 

 Økonomisk krydspres på selskaberne – 2 af 3 indtægtsstrømme (gatefee og 

elsalg) er i praksis konkurrenceudsatte – salg af varme er tæt reguleret 

(HISS) og sikres forlods indtægter fra elsalg. 

 Mindre samfundsøkonomisk effektiviseringsgevinst sikrer fortsat fokus på 

yderligere regulering (se modelbeskrivelsernes afsnit herom) 

 Varmesiden får – uden aktiv ejerbeslutning herom - den økonomiske gevinst. 

 Indskrænkning af anlæggenes/bestyrelsens økonomiske dispositionsret 

 Frivillig konsolidering (afhængig af effektiviseringspres) 

Muligheder  

 Reguleringsmodel kan udbygges med mulighed for reguleret fortjeneste på 

gatefee, varmeproduktion (f.eks. lufthavnsmodel) og dermed et mindre økono-

misk overskud i selskaberne 

 Færre ”nødlidende” anlæg på sigt (borgerne betaler, modsat erhverv der står 

frit) 

SWOT – BENCHMARKING  
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 Selskabsgørelse kun hvis ejerne ønsker det (men kan fortsat være krav fra 

myndighederne aht. beskatning) 

 Konsolidering på frivillig basis – afhænger dog af hvor snæver den økonomi-

ske ramme bliver 

 Kan dokumentere effektivitet – levere varen 

 Fortsat status som offentlig forsyningsvirksomhed (forsyningspligtydelse) 

 Bestyrelse/ejere bestemmer selv fremtidig selskabsstruktur (A/S, I/S el. andet) 

Trusler 

 Risiko for anlæg går ned (afhængig af effektiviseringspres) 

 Mindre fleksibil økonomistyring og risiko for tab på udækkede omkostninger 

 Risiko for både benchmarkmodel konkurrenceudsættelse af alt affald 

 Forkert eller uretfærdig ”model” som grundlag for effektiviseringskrav 

 Generelle effektiviseringskrav (one size fits all) rammer formentlig tilfældigt 

 Forsat eksport af erhvervsaffald grundet fravær af konkurrencemarked og på 

sigt grundet mangel på kommunalt incitament til fremover at etablere kapaci-

tet til EA 

 Opdelt affaldsmarked – kommuner får kun fokus på kapacitet til eget affald 

 Risiko for krydssubsidiering mellem HHA og EA – stigende priser for HHA og 

billigere erhvervsaffald  

 Krav om udbudspligt såfremt mere end 20 pct. af aktiviteterne løses for andre 

end ejerkommuner (dvs. alt EA og formentlig også importaffald) 

 Fortsat krav om yderligere generelle eller selskabsspecifikke effektiviserings-

krav fra staten 

 Ingen(?) garanti for at der ikke senere sker en fuld liberalisering  

 Risiko for mindre innovation ved stramme indtægts/omkostningsrammer 

 Selskaber der ikke kan levere på de udmeldte effektiviseringskrav kan i reali-

teten blive tvangsfusioneret. Dette kan medføre væsentlige tab for ejere, der 

ikke (?) 

 Små selskaber vil alt andet lige få vanskeligere ved at honorere omfattende 

administrative krav  

 Kender ikke omfanget af administrative byrder  

 

 


