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SWOT – LICITATION  

 

Styrker  

 Løser problemet med manglende konsekvent håndhævelse af det regulerede 

marked for erhvervsaffald. 

 Giver frihed til max import og transparent marked for både husholdningsaffald 

(HHA) og erhvervsaffald (EA) 

 Udbudsretlige spørgsmål afklaret (TECAL) - anlæg kan med sikkerhed mod-

tage både erhvervsaffald, husholdningsaffald og importeret affald (mulighed 

for at undgå opdelt affaldsmarked) 

 Forretningsdrevet udbygning af affaldsforbrænding i energisystemet (EA rap-

port på vej) – afhænger dog af risikovillighed 

 Konsolidering på forretningsmæssigt grundlag (ikke initieret af centralt fast-

satte politiske besparelseskrav) 

 Aktivt ejerskab og mulighed for selskabsstrategi der sikrer ejere en gevinst i 

form af lav behandlingspris og/eller afkast 

 HISS bortfalder – mulighed for afkast der kan disponeres af ejerne (efter be-

skatning) 

 Letter muligheden for privat- offentligt samarbejde samt blandet ejerskab 

 Bestyrelse (og ejere) træffer alle beslutninger inden for gældende rammer 

 Imødegår eksport af danske affaldsressourcer ved velfungerende og transpa-

rent affaldsmarked (afhængig af afgifter) 

 Forretningsdrevet fokuseret innovation i branchen styrkes  

 Fjerner alle argumenter for yderligere regulering af affaldssiden – efter Fi-

nansministeriets vurdering opnås maksimal effektivisering 

 Stor andel af evt. økonomiske gevinster vil tilfalde fjernvarmekunderne 

 Giver mulighed for udlodning til ejerkredsen (dog under reglerne om modreg-

ning til staten – Lex Nesa)  

Svagheder  

 Forhindrer fortsat anvisning af kommunalt affald til eget anlæg 

 § 60 organisering ikke mulig for affaldsenergiaktiviteter (øvrige aktiviteter for-

ventes at kunne fortsætte i § 60 der kan eje affaldsenergi A/S) 

 Usikkerhed om etablering af ny kapacitet hvis ikke kommuner fortsat sikres 

mulighed for/får incitament til aktiv deltagelse i sektoren 

 Krav om garantiprovision, der øger omkostningerne for eksisterende anlæg 

 Usikkerhed om finansiering af fremtidige anlæg – risiko for manglende kapaci-

tet såfremt kommunerne ikke har incitament til at spille en rolle 

 Muligheden for instruktionsbeføjelser bortfalder og dermed svækkes mulighe-

den for direkte kommunal styring 

 Forringet mulighed for at føre erhvervspolitik (billige priser til lokale erhvervs-

drivende)  

 Retten til et offentligt monopol på området bortfalder  

 Nogle anlæg kan risikere at gå ned (tab af kommunale værdier)  

 Der skal betales skat – hvilket reducerer muligheden for selvfinansiering  

J.nr. 4.1.7.24 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side 2 af 3 

 

 Omkostninger til omorganisering - aktieselskabsgørelse, åbningsbalancer 

(øget omstruktureringomkostninger)  

 Kommunen får mindre mulighed for at bruge forsyningen til at forfølge miljø- 

klimapolitiske mål 

 Øget (men begrænset) omkostninger til afholdelse af udbud.  

 Incitamenterne til innovation svækkes   

Muligheder  

 Reguleret fortjeneste på varmeproduktion (f.eks. lufthavnsmodel) og dermed 

økonomisk incitament til mere affaldsforbrænding i Danmark 

 Mulighed for kapitalisering (opskrivning af kapitalapparatet) af allerede fore-

tagne kommunale investeringer 

 Mulighed for aktiv kommunal stillingtagen til ejerskab (dog lex Nesa ved salg)  

 Undgå unødig bureaukratisk regulering (dog udfordring med tæt regulering af 

varmesiden) 

 Hurtigere konsolidering, men ”nødlidende” anlæg kan/skal håndteres i en 

stranded cost model  

 Mulighed for blandet ejerskab mellem offentlige og private investorer 

 Barrierer for deltagelse i systemeksport reduceres væsentligt  

 Mulighed for at begrænse tab ved at stille marginalpriser (dækning af variable 

omkostninger) 

 Affaldsenergianlæg vil blive betragtet som energianlæg og ikke som behand-

lingsanlæg til affald, affaldsgrundlaget er ikke bestemmende for at ud-

bygge/opføre kapacitet – varmegrundlaget afgørende 

 Klar adskillelse fra den kommunale økonomi  

 Øget mulighed for at få en samfundsøkonomisk gevinst ved øget udbygning 

af affaldsenergisektoren - investeringer (ny/reinvesteringer) letteste hvis der 

er rigeligt med brændsel i markedet (+ acceptabelt skatte og afgiftstryk) 

 Som energianlæg – varmeproduktionsanlæg vil der være incitamenter til ejer-

skifte – energi/varme siden vil stå som de fremtidige ejere (skiftet er set i el-

sektoren) 

Trusler  

 Risiko for både benchmarkmodel og konkurrenceudsættelse af alt affald – 

ikke mindst hvis en benchmark model etableres før liberalisering 

 Krav om refinansiering (kræver overgangsordning jfr. gassektoren ditto) 

 Risiko for mindre politisk indflydelse hvis kommunerne fravælger ejerskab 

 Risiko for mindre innovation ved stort konkurrencepres 

 Manglende etablering af kapacitet fører på sigt til prisstigninger og dyrere 

varme (hvilket er et selvstændigt strategisk argument for fortsat kommunalt 

engagement) 

 Usikkerhed om kommunale ejere på sigt må afskæres for at opererer affalds-

energianlæg på markedsvilkår - vil blive lukket ude af markedet eller skal 

skifte ejer  
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 Risiko for at det bliver vanskeligere at se holistisk på løsningen af hele af-

faldsopgaven (genbrug/genanvendelse/energiudnyttelse/deponering) 

 Øget regulatorisk kompleksitet - BM på varmesiden samtidig med konkur-

rence om brændslet (licitation) – dog mindre regulatorisk kompleksitet end 

ved benchmark også af affaldsforretningen.   

 Øget usikkerhed om mængder - særligt i et vigende marked med korte kon-

trakter  

 Der vil kunne opstå situationer hvor ejerkommunen ikke kan få sit affald be-

handlet på eget anlæg, hvis den lokale kommune ikke har opretholdt ejer-

skab. – Det kan svække den folkelig/lokale opbakning/forankring. 

 Ny/reinvesteringer bliver mere risikofyldte (vanskeligere at få gennemført)  

 Det danske afgiftsniveau og varmeafsætningsmulighed er helt afgørende for 

anlæggenes konkurrenceevne.  

 Varmeafsætningsmuligheden bliver afgørende for anlæggene indbyrdes kon-

kurrenceevne. Anlæg med lave varmeindtægter kan blive udfordret.  

 Anlæg, hvor prisloftet allerede i dag er en udfordring, kan få det vanskeligt.  

 Samfundsøkonomisk tab som følge af manglende investeringslyst – alterna-

tive brændsler er dyre  

 

 

 


