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Opdrag og indhold

Opdrag

- KommuneKredit har anmodet os om at foretage en analyse af 
konkurrencesituationen for forbrænding af ikke farligt affald på 
forbrændingsanlæg.

- Vurderingen tager afsæt i punkt 211 i EU-Kommissionens meddelelse om 
begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1 (”statsstøttemeddelelsen”). 

- I meddelelsens punkt 211 oplistes kriterier for, hvornår en påvirkning af 
samhandlen mellem medlemsstater eller en fordrejning af 
konkurrencevilkårene normalt udelukkes i forbindelse med opførelsen af 
infrastruktur. Det er blandt andet en betingelse, at infrastrukturen ikke er 
udsat for direkte konkurrence.

- I denne analyse undersøges det, hvorvidt betingelsen om mangel på direkte 
konkurrence er opfyldt baseret på vurderingen af konkurrencesituationen.

- Analysen baserer sig på offentligt tilgængelige data samt input og faktatjek fra 
Dansk Affaldsforening. 

- Se referenceliste for kilder. 
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Executive Summary
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Det er vores vurdering, at danske dedikerede affaldsenergianlæg kun i begrænset omfang konkurrerer med infrastrukturer af samme type
eller infrastrukturer af anden type. Vi finder derfor, at anlæggene ikke opererer i direkte konkurrence.

Executive summary

- Offentlig støtte (efter TEUF) udgør kun statsstøtte, hvis den fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at 
begunstige visse aktører eller visse produktioner – og dette kun i det omfang, støtten påvirker samhandlen mellem 
medlemslandene.

- Statsstøttemeddelelsen angiver under de generelle principper (afsnit 6), at bedømmelsen af, hvorvidt en foranstaltning fordrejer 
konkurrencen og påvirker samhandlen, ikke kræver en specifik afgrænsning af det relevante marked, men at påvirkningen dog 
skal være mere end hypotetisk eller formodet (se punkt 189, 194 og 195). 

- Det fremgår videre, at betingelserne om fordrejning og påvirkning oftest behandles sammen, selvom der er tale om to adskilte 
begreber (se punkt 186).

- I statsstøttemeddelelsens afsnit 7 behandles anvendelsen af reglerne specifikt for infrastruktur. Ifølge meddelelsen kan en 
påvirkning af samhandlen mellem medlemsstater eller en fordrejning af konkurrencevilkårene normalt udelukkes i forbindelse 
med opførelsen af infrastruktur, hvis infrastrukturen ikke er udsat for direkte konkurrence.
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Executive summary

Executive Summary

Direkte 
konkurrence?

Potentiel konkurrence
Potentiel udenlandsk eller indenlandsk 

kommerciel investering i dedikerede 
affaldsenergianlæg.

Indenlandsk konkurrence
Konkurrence mellem danske dedikerede 

affaldsenergianlæg

Andre infrastrukturer
Konkurrence mellem dedikerede 

affaldsenergianlæg og biogasanlæg/andre 
genanvendelsesanlæg

Udenlandsk konkurrence 
Konkurrence mellem offentlige og 

udenlandske dedikerede affaldsenergianlæg.

…andre infrastrukturer af samme type

…eller ”fra andre infrastrukturer af en 
anden type, der tilbyder tjenesteydelser, 
som i væsentlig grad er substituerbare”
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Executive summary

- Om begrebet direkte konkurrence præciserer statsstøttemeddelelsen, at der er tale om konkurrence (a) ”fra andre infrastrukturer 
af samme type” eller (b) ”fra andre infrastrukturer af en anden type, der tilbyder tjenesteydelser, som i væsentlig grad er 
substituerbare”.

- Uanset at der ikke stilles krav om en konkret afgrænsning af et relevant marked, er det ved bedømmelsen af begrebet direkte 
konkurrence nødvendigt at tage afsæt i de samme økonomiske principper, der kendes fra konkurrenceretten, hvilket også er klart 
fra henvisningen til, at der skal være tale om ”tjenesteydelser, som i væsentlig grad er substituerbare”. Bedømmelsen bør derfor 
være baseret på efterspørgselssubstitutionsmæssige og udbudssubstitutionsmæssige overvejelser.

- Aktører er i konkurrence med hinanden, hvis de tilbyder ydelser, der i brugernes øje er indbyrdes substituerbare 
(efterspørgselssubstitution). Konkurrencepresset kan også opstå fra andre aktører, der i dag ikke producerer en substituerbar 
ydelse, hvis disse aktører omgående kan omstille produktionen til at producere/tilbyde ydelser, der er substituerbare 
(udbudssubstitution). 

- Bedømmelsen kan også i forbindelse hermed i et vist omfang inddrage, hvorvidt aktørerne har evne til at reagere på 
ændringer/tiltag hos de øvrige aktører. En forudsætning for, at der reelt udspiller sig konkurrence mellem forskellige aktører, er, 
at aktørerne rent faktisk har evne til at reagere over for hinanden ved at justere relevante konkurrenceparametre – eksempelvis 
takster/service etc. – som reaktion på de øvrige aktørers adfærd.
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Executive summary

- Det er vores vurdering, at danske dedikerede affaldsenergianlæg kun i begrænset omfang konkurrerer med infrastrukturer af samme type,
og at sektoren ikke er udsat for direkte konkurrence. Ved vurderingen lægger vi vægt på, 

- At borgere og virksomheder bosat i kommuner med ejerskab i et dedikeret affaldsenergianlæg genererer ca. 88 pct. af restaffaldsmængden ekskl. farligt 
affald i Danmark – og at kommunen har et stærkt incitament til at anvise affaldet til kommunens egne anlæg, hvilket betyder, at den reelle 
konkurrenceudsatte mængde er begrænset.

- At den ny-udbudte restmængde ekskl. farligt affald blot udgjorde 2,5 pct. af restmængden ekskl. farligt affald i 2018 (i 2017 var det 1,9 pct.), og at den ny-
udbudte mængde svinger en del år for år.

- At der er indikation på, at antallet af deltagende aktører i udbuddene er lavt, hvilket kan være tegn på begrænset interesse i at deltage i udbud.

- At vinderne af udbuddene typisk ligger i nærområdet til den udbydende virksomhed/kommune, hvilket indikerer, at den geografiske udstrækning 
hovedsagelig er regional.

- At væsentlige takstforskelle for forbrænding af affald, tegn på fri kapacitet og regionale præferencer tyder på, at affaldet kun i begrænset grad ”flyder” 
derhen, hvor det er billigst, hvilket peger i retning af begrænset konkurrence mellem dedikerede affaldsenergianlæg (blandt andet en konsekvens af at 
anlæggenes priser også er betinget af priserne på varmemarkedet i det pågældende nærområde).

- At det ikke er sandsynligt med indtræden af kommercielle aktører, idet hvile-i-sig-selv princippet reelt eliminerer det kommercielle potentiale i at investere 
i dedikerede affaldsenergianlæg. Dette gælder både for indenlandske og udenlandske aktører, der kunne overveje potentialet i Danmark.

- At en tværministeriel arbejdsgruppe i 2010 identificerede en række konkurrencemæssige problemer, herunder at den konkurrenceudsatte, ikke farlige 
restmængde var begrænset.

- Vi vurderer ikke, at andre infrastrukturer af anden type på nuværende tidspunkt lægger et væsentligt konkurrencepres på danske 
dedikerede affaldsenergianlæg. Ved vurderingen lægger vi vægt på, at der på nuværende tidspunkt er tale om yderst begrænsede mængder, 
der reelt er konkurrenceudsat og som fx behandles på et biogasanlæg.

Executive Summary
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Executive summary

- Danske dedikerede affaldsenergianlæg behandler i et vist omfang udenlandsk affald (10 pct. import).

- Der er dog ikke tilstrækkeligt ensartede konkurrencevilkår mellem det danske og de øvrige europæiske markeder til, at de respektive 
aktører udøver et væsentligt konkurrencepres på hinanden. Aktørerne på markederne vurderes derfor ikke til at være i direkte 
konkurrence. 

- Ved vurderingen lægger vi vægt på, 

- At der er væsentlige reguleringsmæssige barrierer for international handel med affald.

- At forskellene i de reguleringsmæssige miljøer mellem EU-landene understøtter, at der ikke er tale om ensartede konkurrencevilkår.

- At takstforskelle mellem import- og eksportlandene kan være tegn på, at indenlandske aktører ikke i tilstrækkeligt omfang begrænses af udenlandsk 
konkurrence. 

- At danske dedikerede affaldsenergianlæg er fokuserede på – og har pligt til at forestå – behandling af affald i de umiddelbare nærområder.

- At den danske import af ikke farligt forbrændingsegnet affald hovedsagligt stammer fra Storbritannien, men at den danske andel af britisk eksport alene 
udgør ca. 6 pct. (og dermed en yderst begrænset andel af den samlede mængde britisk affald). Danske anlæg lægger derved isoleret set ikke et væsentligt 
konkurrencepres på britiske eller andre udenlandske anlæg.

- At der ikke har været nogen udenlandske vindere blandt udbuddene i de danske kommuner, hvilket indikerer, at danske dedikerede affaldsenergianlæg 
omvendt ej heller begrænses af konkurrence fra udenlandske aktører.

Executive Summary
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Sektoren i dag
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Sektoren i dag

(2) 
Værdikæden

(3)
Regulering

(4)
AktørerSektoren i dag

(1)
Affald i 

Danmark

(6)
Prisfastsættelse

(5)
Ejerforhold
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Affald i Danmark 
Affald i Danmark

- I 2016 blev 69 pct. af den samlede producerede affaldsmængde genanvendt, 27 
pct. forbrændt og 4 pct. blev deponeret.

- Restmængden af ikke farligt affald er opgjort som i Affaldsstatistikken (2016).1

- Data på den behandlede restmængde af affald er ikke tilgængelige på 
kommuneniveau, hvorfor de producerede restmængder er anvendt. Se Appendix
A for en uddybende gennemgang.

Nyttiggørelse af affaldet

- I Danmark må affald kun forbrændes på dedikerede affaldsenergianlæg 
(”forbrændingsanlæg”/ ”Affaldsenergianlæg”) med henblik på 
nyttiggørelse i form af anden energi. Alle de danske forbrændingsanlæg er 
således nyttiggørelsesanlæg.

- Affaldshåndtering er ifølge miljøbeskyttelsesloven en kommunal opgave, og 
kommunerne har pligt til at sikre kapacitet til nyttiggørelse under iagttagelse af 
relevant lovgivning, herunder varmeforsyningsloven og elforsyningsloven.

- I 2015 genererede forbrændingsanlæggene 4 pct. af den danske elproduktion og 
23 pct. af den danske fjernvarmeproduktion.

- Kommunerne anviser den producerede restmængde af affald til et eller flere 
forbrændingsanlæg, jf. deres anvisningsret i miljøbeskyttelsesloven.

- Husholdningerne og virksomhederne er omfattet af benyttelsespligten.

Sektoren i dag

Erhverv
8.220 tusinde ton

Samlet primært produceret affaldsmængde i Danmark i 2016 ekskl. jord
11.671 tusinde ton

Forbrænding
3.124 tusinde ton

Genanvendelse
8.071 tusinde ton

Deponering
475 tusinde ton

Husholdninger
3.451 tusinde ton

El 
4 pct. af elproduktion (2015)

Varme
23 pct. af 

varmeproduktion (2015)

1

Kilde: Affaldsstatistikken (2016), side 7, Tabel 2.1 og 2.2, og side 19, Tabel 3.1, BEATE (2016), side 21, Figur 15, Forbrænding af affald (2010), side 45, 47-49. 1Restmængden af affald ekskl. farligt affald er opgjort som summen af 
fraktionerne i) forbrænding (herunder forbehandling), ii) afgiftsfritaget forbrænding (herunder forbehandling) og iii) midlertidig oplagring (kun til senere forbrænding) fratrukket mængden farligt affald i samme katogier fra ADS. 
Dansk Affaldsforening.

11

-heraf ikke farligt affald
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Værdikæden for forbrændingsegnet affald

Sektoren i dag

2

Indsamling af affaldSortering af affald Behandling af affald

Restaffald fremkommer primært 
ved kildesortering hos borgere og 

virksomheder.

Kommunerne håndterer 
indsamling af erhvervs- og 

husholdningsaffald. 

Kun affald, som er klassificeret 
som forbrændingsegnet, ender på 

forbrændingsanlæg. 
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Affaldsforbrændingssektoren er intensivt reguleret

Sektoren i dag

3

Transport-
forordningen

Bekendtgørelsen om 
import og eksport af 

affald

Udbudsloven

Den grønne 
forordning

Bekendtgørelsen om 
anlæg der 

forbrænder affald

Bekendtgørelsen om 
affald

Miljøbeskyttelses-
loven

Behandling af affald, herunder nyttiggørelse af restmængden af affald på 
forbrændingsanlæg, er et intensivt reguleret område. Af betydning for konkurrencen på 
markedet er særligt (ikke-udtømmende):

§ Hvile-i-sig-selv princippet
– Det er ikke tilladt at skabe overskud eller opbygge egenkapital på dedikerede 

affaldsenergianlæg.

§ Anvisningsret
– Kommuner, der helt eller delvist ejer et forbrændingsanlæg, har ret til at anvise affaldet i 

kommunen til det pågældende anlæg uden at sende opgaven i udbud.

§ Kommunal forsyningspligt
– Med godkendelse af forbrændingsanlæg følger en kommunal forsyningspligt og krav vedr. 

energiforsyning.

§ Benyttelsespligt
– Husholdningerne skal overlade affaldet til den kommunale affaldshåndtering. Virksomheder 

kan alternativt vælge at eksportere affaldet til forbrændingsanlæg i udlandet. Import og 
eksport kræver dog godkendelse fra myndighederne i import- og eksportlandet.

§ 20 pct.-reglen
– Hvis et anlæg modtager mere end 20 pct. affald fra andre end ejer-kommunerne, enten fra 

import eller andre kommuner, er anlægget forpligtet til at sende hele forbrændingskapaciteten 
i udbud.

§ Frivillig adfærdsmæssig regulering, herunder kommunale klimamål.

Regulering §

13

Varmeforsyningsloven 
og elforsyningsloven
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De sorte prikker er forbrændingsanlæg med flere kommuner som ejere. De blå prikker er 
forbrændingsanlæg med en enkelt ejer-kommune, og de grønne prikker er 

forbrugerejede forbrændingsanlæg. Størrelsen på prikkerne indikerer anlæggets 
kapacitetsniveau.

Aktører på markedet

Dedikerede affaldsenergianlæg i Danmark

Der er i alt 23 dedikerede affaldsenergianlæg i Danmark, hvoraf 
20 helt eller delvist er kommunalt ejede og 3 er forbrugerejede.

Kommuner 

Alle kommuner har pligt til at få håndteret forbrændingsegnet 
affald.

- 79 kommuner har helt eller delvist ejerskab i et 
forbrændingsanlæg. 

- 19 kommuner har ikke ejerskab.

Sektoren i dag

4

Kilde: Energistyrelsen (2018a), Affaldskontoret (2019) og Dansk Affaldsforening
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Aktører

15

Sektoren i dag

AKF AKE AFE BPS AU

K1

Dedikerede affaldsenergianlæg i DK

Kommunalt ejerskab1

18 i alt

K2 K67

Delvist kommunalt ejerskab2

2 i alt

Forbrugerejede 
3 i alt

…

Private selskaber Kommunalt ejede

BKE

Udenlandske
forbrændingsanlæg

I alt 79 kommuner med ejerskab i eget forbrændingsanlæg

K80K68 K79… K98…

I alt 19 kommuner uden ejerskab i forbrændingsanlæg

1 Forbrændingsanlæg ejet af kommunale fællesskaber og af kommuner under kommunal forvaltning og som kommunale aktieselskaber.
2 Forbrændingsanlæg drevet af fjernevarmeselskab og kommune.
3 Kilde: Importtal fra Miljøstyrelsens Transportdatabase i svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. april 2016. Bemærk, at der er usikkerhed vedrørende dette tal. Importtallene i Affaldsstatistikken er højere end i Miljøstyrelsens Transportregister. 

I 2015 blev der importeret 323.963 ton 
forbrændingsegnet affald3

Udenlandske affaldsproducenter

Særlig tilladelse 

S

Efterspørgere

Dedikerede affaldsenergianlæg BiogasanlægPrivate selskaber

4
Der er kun få dedikerede 
affaldsenergianlæg, der supplerer deres 
energiproduktion med biomasse. De 
behandlede mængder heraf er dog 
begrænsede. (Dansk Affaldsforening)

Der er tale om nogle få private virksomheder, der er 
godkendt til at energiudnytte helt særlige fraktioner af 
forbrændingsegnet materiale, eksempelvis 
trykimprægneret træ. De behandlede mængder er dog 
begrænsede. (Dansk Affaldsforening)

Udenlandske aktører i EU har mulighed for 
at byde ind på energiudnyttelsen af det 
forbrændingsegnede affald, som er i EU 
udbud. Ingen udenlandske aktører har dog 
vundet et udbud i Danmark i de senere år.

Leverandører
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 -  100.000  200.000  300.000  400.000  500.000  600.000  700.000

Vestforbrænding

ARC

Kara/Noveren Roskilde Kraftvarmeværk (ARGO)

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

AffaldVarme Aarhus

Energnist Esbjerg

MEC Bioheat & Power

I/S Reno Nord

Energnist Kolding

REFA

Affaldplus Næstved

Norfors

AVV - Energianlæg

Affaldplus Slagelse

Fjernvarme Horsens A/S

RENOSYD

Sønderborg Kraftvarmeværk

I/S Aars Varmeværk

Svendborg Kraftvarme

I/S Kraftvarmeværk Thisted

Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk

Hammel Fjernvarme

BOFA

Hvem ejer de dedikerede affaldsenergianlæg?
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Sektoren i dag

92%

3%
5%

Andel af godkendt kapacitet1

Miljøgodkendt kapacitet, ton

Kilde: 1 Energistyrelsen (2018a), Affaldskontoret (2019) og Dansk Affaldsforening. 2 Affaldsstatistikken (2016), side 8, Tabel 2.2 ”Forbrænding ekskl. specialanlæg – modtaget uden import”. Importtal (fra 2015) fra Miljøstyrelsens Transportdatabase i 
svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. april 2016. Bemærk, at der er usikkerhed vedrørende dette tal. Importtallene i Affaldsstatistikken er højere end i Miljøstyrelsens Transportregister. Såfremt specialanlæggene Aalborg Portland og 
EkoKem medtages var den samlede forbrændte mængde 3,9 mio. ton i 2015 (og 2016), jf. Affaldsstatistikken (2016), side 8, Tabel 2.2.

5

Den samlede miljøgodkendte
kapacitet på de danske 
dedikerede forbrændingsanlæg 
udgjorde 3,7 mio. ton i 2016.

I 2015 blev der behandlet 3,6 
mio. ton restaffald på de 
danske dedikerede  
forbrændingsanlæg, heraf var 
0,3 mio. ton importeret.2
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Takstfastsættelse: Hvile-i-sig-selv

Dedikerede affaldsenergianlæg må ikke generere et overskud. Indtægterne 
skal derfor svare til omkostningerne.

Omkostninger

- Høje fællesomkostninger og faste omkostninger til afskrivning og 
forrentning af kapitalen. 

- Lave variable omkostninger (marginale omkostninger).

- Forsyningstilsynet påser anmeldte affaldsvarmepriser i forbindelse med 
samproduktion.

Indtægter

- Forbrændingsanlæg afsætter deres produktion af varme til priser godkendt 
efter varmeforsyningsloven (varme er underlagt prisloft). El afsættes til 
markedspriser. Indtægterne herfra varierer. 

- Affaldstaksten beregnes som differencen mellem totale omkostninger og 
indtægterne ved salg af varme og el. 

Sektoren i dag

Totale 
omkostninger

Varme
[15-54%]

Affald
[35-85%]

El
[0-30%]

Omkostninger Indtægter

6

Kilde: BEATE (2016), side 14, Figur 9

17

Hvile-i-sig-selv

Kilde: Energistyrelsen et al (2010) side 17 og 64
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Takstfastsættelse: Spredning i takster og omkostninger

18

Sektoren i dag

• Gennemsnitstaksten fra 2007-2015 var ca. 427 kr. per ton i 2015.

• Den billigste takst per ton var ≈ 300 kr., og den næstdyreste takst per ton 
var ≈ 800 kr. (høje takster kan skyldes lave varmeindtægter)

• Taksen for det næst dyreste forbrændingsanlæg i 2015 var derved mere 
end 150 pct. højere end det billigste forbrændingsanlæg. 

Den dyreste takst per ton var 992 kr., som dog skyldes, at forbrændingsanlægget efter fusion stod over 
for lukning.

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

Affaldstakster for forbrændingsanlæg
kr. per ton affald i 2015 inkl. afgifter

Den orange linje angiver den vægtede gennemsnitstakst

Kilde: BEATE (2016), side 10-11, Figur 6 (aflæst fra figuren)

6

• Gennemsnitsomkostningen fra 2007-2015 var 834 kr. per ton i 2015.

• De laveste omkostninger var 465 kr. per ton, og de næsthøjeste 
omkostninger per ton var 1.254 kr.

• Omkostningen per ton var over 150 pct. højere for forbrændingsanlægget 
med de næsthøjeste omkostninger i forhold til forbrændingsanlægget med 
de laveste omkostninger.
De dyreste omkostninger per ton var over 1.800 kr., da forbrændingsanlægget efter fusion stod over 
for lukning.) 

Kilde: BEATE (2016), side 13, Figur 8 (aflæst fra figuren)

Omkostninger for forbrændingsanlæg
kr. per ton affald i 2015 ekskl. afgifter

Den orange linje angiver den vægtede gennemsnitsomkostning
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Analyseramme

19
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Direkte konkurrence

- Offentlig støtte udgør kun statsstøtte (efter TEUF), hvis den fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved 
at begunstige visse aktører eller visse produktioner – og dette kun i det omfang støtten påvirker samhandlen mellem 
medlemslandene.

- Statsstøttemeddelelsen angiver under de generelle principper (afsnit 6), at bedømmelsen af, hvorvidt en foranstaltning 
fordrejer konkurrencen og påvirker samhandlen, ikke kræver en specifik afgrænsning af det relevante marked, men at 
påvirkningen dog skal være mere end hypotetisk eller formodet (se punkt 189, 194 og 195). 

- Det fremgår videre, at betingelserne om fordrejning og påvirkning oftest behandles sammen, selvom der er tale om to 
adskilte begreber (se punkt 186).
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Direkte konkurrence

- I statsstøttemeddelelsens afsnit 7 behandles anvendelsen af reglerne specifikt for infrastruktur. Ifølge meddelelsen kan en 
påvirkning af samhandlen mellem medlemsstater, eller en fordrejning af konkurrencevilkårene normalt udelukkes i 
forbindelse med opførelsen af infrastruktur, hvis

i) infrastrukturen ikke er udsat for direkte konkurrence, 

ii) den private finansiering i den pågældende sektor og medlemsstat er ubetydelig, og

iii) infrastrukturen ikke er udformet, så den selektivt begunstiger en bestemt virksomhed eller sektor, men er til gavn for 
samfundet som helhed.

- I forhold til begrebet direkte konkurrence præciserer statsstøttemeddelelsen, at der er tale om konkurrence (a) ”fra andre 
infrastrukturer af samme type” eller (b) ”fra andre infrastrukturer af en anden type, der tilbyder tjenesteydelser, som i 
væsentlig grad er substituerbare”.

- Ved bedømmelsen af begrebet direkte konkurrence er det derfor nødvendigt at tage afsæt i de samme økonomiske principper, 
der kendes fra konkurrenceretten, hvilket også er klart fra henvisningen til, at der skal være tale om ”tjenesteydelser, som i 
væsentlig grad er substituerbare”.

- Bedømmelsen bør derfor være baseret på efterspørgselssubstitutionsmæssige og udbudssubstitutionsmæssige overvejelser.
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Direkte konkurrence

Analyseramme

Direkte 
konkurrence?

Potentiel konkurrence
Potentiel udenlandsk eller indenlandsk 

kommerciel investering i 
forbrændingsanlæg.

Indenlandsk konkurrence
Konkurrence mellem danske 

forbrændingsanlæg

Andre infrastrukturer
Konkurrence mellem forbrændingsanlæg 

og biogasanlæg/andre 
genanvendelsesanlæg

Udenlandsk konkurrence 
Konkurrence mellem offentlige og 
udenlandske forbrændingsanlæg.

…andre infrastrukturer af samme type

…eller ”fra andre infrastrukturer af en 
anden type, der tilbyder tjenesteydelser, 
som i væsentlig grad er substituerbare”

1
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3

4
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Direkte konkurrence

- Aktører er i konkurrence med hinanden, hvis de tilbyder ydelser, der i brugernes øjne er indbyrdes substituerbare 
(efterspørgselssubstitution). 

- Konkurrencepresset kan også opstå fra andre aktører, der i dag ikke producerer en substituerbar ydelse, hvis disse aktører 
omgående kan omstille produktionen til at producere/tilbyde ydelser, der er substituerbare (udbudssubstitution). 

- Bedømmelsen kan i forbindelse hermed også i et vist omfang inddrage, hvorvidt aktørerne har evne til at reagere på 
ændringer/tiltag hos de øvrige aktører. En forudsætning for, at der reelt udspiller sig konkurrence mellem forskellige aktører, er, 
at aktørerne rent faktisk har evne til at reagere overfor hinanden ved at justere 
relevante konkurrenceparametre – eksempelvis 
takster/service etc. – som reaktion på de øvrige 
aktørers adfærd. 

- En udeblivelse af denne dynamiske reaktion mellem 
forbrændingsanlæggene som følge af manglende evne
til at reagere taler for, at aktørerne ikke er i direkte 
konkurrence med hinanden.
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Vurdering
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Direkte konkurrence – indenlandsk konkurrence

Vurdering

Direkte 
konkurrence?

Potentiel konkurrence
Potentiel udenlandsk eller indenlandsk 

kommerciel investering i 
forbrændingsanlæg.

Indenlandsk konkurrence
Konkurrence mellem danske 

forbrændingsanlæg

Andre infrastrukturer
Konkurrence mellem forbrændingsanlæg 

og biogasanlæg/andre 
genanvendelsesanlæg

Udenlandsk konkurrence 
Konkurrence mellem offentlige og 
udenlandske forbrændingsanlæg.

…andre infrastrukturer af samme type

…eller ”fra andre infrastrukturer af en 
anden type, der tilbyder tjenesteydelser, 
som i væsentlig grad er substituerbare”
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Kommuner med ejerskab i et forbrændingsanlæg genererer ca. 88 pct. af det 
samlede forbrændingsegnede affald i Danmark – og har et stærkt incitament til at 
afbrænde affaldet på eget anlæg…

26

Vurdering

79 kommuner har helt eller delvist ejerskab i et forbrændingsanlæg, mens 19 kommuner ikke har 
ejerskab. Borgerne og virksomhederne, som er bosat i ejer-kommunerne, genererede 88 pct. af 
restmængden af ikke farligt affald i Danmark (2,6 mio. ton ud af i alt 3,0 mio. ton) i 2016. 

Kommunerne har pligt til at få affaldet håndteret og har et stærkt incitament til at anvende egne 
forbrændingsanlæg.

1) Ejer-kommunerne har mulighed for – via anvisningsretten [§] – at anvise restmængden til 
deres eget forbrændingsanlæg uden udbud.

2) Husholdningerne har benyttelsespligt [§] og skal overlade affaldet til den kommunale 
affaldshåndtering. Virksomhederne har også som udgangspunkt benyttelsespligt. Kommunerne 
er således sikret en vis mængde affald til behandling og dermed sikkerhed for udnyttelse af 
store dele af kapaciteten.1

3) Kommunerne har endvidere væsentligt incitament til at udnytte forbrændingsanlæggets 
kapacitet med eget affald for at dække de faste omkostninger og derved lægge et nedadgående 
pres på taksterne.

4) Kommunen ville skulle afholde unødige omkostninger, hvis affaldet skulle udbydes eller på 
anden vis afsættes i en anden kommune.

Ejer-kommunerne har mulighed for at benytte andre forbrændingsanlæg, men det forventes, at 
udstrækningen heraf vil være begrænset.

1Forbrænding af affald (2010), side 73
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… den konkurrenceudsatte mængde er derved begrænset…

27

Kommuner uden ejerskab i forbrændingsanlæg kan enten:

Vurdering

K77 K98…

Bilateralt Udbud

K73K72 K76…K73

A. Indgå bilaterale noget-for-noget aftaler med 
andre kommuner*, 

eller

B. Konkurrenceudsætte opgaven via offentlige 
udbud.

A B

*Gensidigt forpligtende samarbejdsaftaler mellem kommunerne er heller ikke omfattet af udbudspligt. Der 
gælder særlige regler for denne type aftaler. Vi har ikke undersøgt omfanget af disse aftaler.
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…spørgsmålet er, hvor stor en del af den konkurrenceudsatte mængde, der blev 
udbudt?

28

Vurdering

For at afdække offentlige udbud af affaldsforbrænding er der foretaget en gennemgang af afholdte og aktive 
udbud for affaldsforbrænding via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbudsportal. (Se Appendix B1)

Søgekriterier

(i) CPV-kode for Affaldsforbrænding: 
90513300-9.  

(ii) Alle udbud, gennemførte og aktive

Resultater

(i) 61 søgeresultater, hvoraf nogle 
vedrører flere kontrakter under 
samme udbud med samme ordregiver. 

(ii) Alle resultaterne er EU-udbud 
annonceret i perioden april 2012 -
februar 2019. 
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I 2018 udgjorde den ny-udbudte mængde 2,5 pct.
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- I 2018 udgjorde den samlede udbudte mængde ca. 8,7 pct.
af den samlede producerede mængde af restaffald
(fremskrevet fra 2016) ekskl. farligt affald.

- Udbudsandelen af den behandlede restaffaldsmængde
ekskl. farligt affald er lavere, idet den producerede 
mængde ikke indregner import, mindre sekundære 
fraktioner og eventuelle lagerforskydninger.

- Heraf udgjorde den ny-udbudte mængde 2,5 pct.

- I 2017 udgjorde den ny-udbudte mængde 1,9 pct. 

- Den ny-udbudte mængde svinger fra år til år.

Vurdering

Samlet produceret mængde fordelt på udbudt og ikke-udbudt mængde

I 2016 tildelte Kerteminde Forsyning tre delkontrakter på i alt ca. 346 tusinde ton over 3 år 
til A/S Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S (heraf 115 tusinde ton i 2016). Horsens kommune 

tildelte desuden 135 tusinde ton til Horsens Kraftvarmeværk A/S over 3 år (heraf 45 
tusinde ton i 2015)

Fordeling af udbudt mængde (udbudt i året / udbudt i tidligere år)

Kilde: Udbud.dk og ADS. 
* Fordelingen af den udbudte mængde i 2017 og 2018 baserer sig på en skønnet vækst i den samlede affaldsproduktion fra 
ADS på 3 pct. p.a. som kan aflæses i Energistyrelsen (2018a). 



maj 2019Affaldsenergi

Indikation på at der er få budgivere i udbuddene…

30

Vurdering

Antal budgivere 

- Der var i alt 56 udbudskontrakter i perioden 2012-2019

- For 22 af kontrakterne fremgår antallet af modtagne 
tilbud. 

- For 13 af kontrakterne modtog ordregiver alene ét bud. 

- Kun to af kontrakterne modtog tilbud fra fire budgivere.
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Det lave antal deltagende aktører i udbuddene kan være 
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1

2

3

4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,68 tilbud per kontrakt i 
gennemsnit fra 2012-2019

Antal tilbud

Kilde: Udbud.dk
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… og generelt korte kontrakter
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- For 34 af 56 kontrakter fremgår kontraktlængden. 

- De udbudte kontrakter er typisk korte. I perioden 2012 
til 2019 var den gennemsnitlige kontraktlængde 24,6 
måneder (median 24 måneder). 

- Kontrakterne løber hyppigst over 12-24 måneder (19 
ud af 34 kontrakter).

- Det er dog set, at nogle kontrakter løber helt op til 60 
måneder. Disse er dog begrænsede i deres omfang.

- Der er ikke nogen klar sammenhæng mellem 
kontraktlængden og den samlede udbudte mængde. 

Vurdering

Kontraktlængde (antal måneder)

Kontraktlængde og total udbudt mængde

Ét af de to udbud med 60 måneders varighed fra 
ordregiveren Ærø Kommune (i alt 12.000 ton) 

blev aflyst uden nogen vinder.
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… og vinderen ligger typisk tæt på ordregiveren

32

Vurdering

– Gennemsnitsafstanden mellem ordregiver og 
den vindende virksomhed er 23 km (vægtet 
med den udbudte mængde).

– Langt de fleste ordregivere og vindere er 
baseret i Jylland, primært Midtjylland.

Figuren er ekskl. udbud fra Energnist (tidligere L90) vundet af Kara/Noveren fra Roskilde i juli 2014. Fire delkontrakter af 
10.000 ton, i alt 40.000 ton.

Afstand mellem ordregivere og den vindende virksomhed.

Indikation på regionale markeder

Kilde: Udbud.dk og egne beregninger
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Overkapacitet eller fri disponibel kapacitet?

- Forbrændingsanlæggene er forpligtet til at energiudnytte restmængden af affald, men det er ikke altid muligt at afsætte 
varmen på varmenettet. 

- Varmeefterspørgslen er eksempelvis væsentligt lavere i sommermånederne, og forbrændingsanlæggene planlægger så 
vidt muligt efter dette ved at sæsonlagre visse fraktioner af det forbrændingsegnede affald til vintermånederne, hvor 
varmeefterspørgslen er størst.

- Samtidig er der evidens for, at fuld kapacitetsudnyttelse over længere perioder gør, at forbrændingsanlæggene nedslides 
hurtigere. 

- Overkapacitet/fri disponibel kapacitet skal derfor også ses som et udtryk for optimal drift. Dette med henblik på at 
forlænge forbrændingsanlæggenes samlede levetid og opretholde den nødvendige forsyningssikkerhed.

- Ovenstående forhold kan medføre, at opgørelser af den ledige kapacitet overestimerer det faktiske merpotentiale i 
forbrændingsanlæggene.

33

Vurdering

Kilde: Dansk Affaldsforening og Forbrænding af affald (2010), side 63
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… Fri disponibel kapacitet på forbrændingsanlæggene medfører som udgangspunkt et incitament til at byde ind på den 
konkurrenceudsatte mængde (og pligt hertil, jf. tabsbegrænsningspligten). Det skyldes, at store dele af 
forbrændingsanlæggenes omkostninger er faste og ikke afhænger af, hvor meget affald de forbrænder. Det er derfor optimalt 
for anlæggene at udnytte den frie kapacitet, så længe affaldstaksten (medregnet indtægter fra varme og el) overstiger de 
marginale omkostninger.

34

Vurdering

… kommunernes vilje til at byde ind på den konkurrenceudsatte mængde kan være begrænset af kommunernes 
klimamålsætninger. I januar 2018 var 71 ud af 98 kommuner Klimakommuner, hvilket betyder, at de tilstræber at reducere 
deres kommunale CO2-udledning med minimum 2 pct. hvert år i minimum 5 år1. Import af affald til energiudnyttelse øger 
importkommunens samlede CO2-udledning, da affaldsforbrænding ikke er en CO2-neutral proces. Klimamålsætningerne 
kan derfor hæmme Klimakommunernes vilje til at importere affald til forbrænding.

Kommunale klimamålsætninger og 20 pct. reglen kan mindske viljen til at byde ind 
på udbud…

1Danmarks Naturfredningsforening (2019)

… og 20 pct.-reglen kan begrænse forbrændingsanlæggenes evne til at deltage i udbud, idet reglen tilsiger, at 
forbrændingsanlæggene maksimalt må indhente 20 pct. af den samlede omsætning udefra (fx ved import eller indenlandske 
udbud). Overskrides de 20 pct., er forbrændingsanlægget forpligtet til at sende hele forbrændingskapaciteten i udbud.
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Takstforskelle kan være tegn på manglende fungerende konkurrence…

35

Vurdering

Kilde:1Miljøstyrrelsen (2019b) Tabel 4-5

 -
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Affaldstakster for forbrændingsanlæg 
kr. per ton affald i 2015 inkl. afgifter

Den orange linje angiver den vægtede gennemsnitsomkostning

Kilde: BEATE (2016), side 10-11, Figur 6

- Takstforskelle for forbrænding af affald, tegn på fri kapacitet, og regionale 
præferencer kan tyde på, at affaldet ikke ”flyder” derhen, hvor det er billigst at 
forbrænde. Dette er blandt andet en konsekvens af reguleringen, hvorefter taksterne 
er betinget af varmemarkedet i det pågældende nærområde og gebyrregler. 

- Affaldsforbrænding er overordnet en homogen ydelse, hvorefter takstforskelle 
teoretisk set (med forbehold for blandt andet forskelle i forbrændingsværdierne) 
hovedsageligt ville relatere sig til eventuelle transportomkostninger og 
kapacitetsbegrænsninger.

- Transportomkostninger forbundet med at transportere restmængder af ikke farligt 
affald er dog små (6,78 - 8,41 kr. per km for 32 ton affald svarende til 0,21-0,26 kr. per ton per km1) i 
forhold til affaldstaksterne og kan ikke alene forklare forskellene.

- I et konkurrencepræget marked ville forskellene mellem taksterne (teoretisk set) 
være mindre.
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Direkte konkurrence – Potentiel konkurrence

Vurdering

Direkte 
konkurrence?

Potentiel konkurrence
Potentiel udenlandsk eller indenlandsk 

kommerciel investering i 
forbrændingsanlæg.

Indenlandsk konkurrence
Konkurrence mellem danske 

forbrændingsanlæg

Andre infrastrukturer
Konkurrence mellem forbrændingsanlæg 

og biogasanlæg/andre 
genanvendelsesanlæg

Udenlandsk konkurrence 
Konkurrence mellem offentlige og 
udenlandske forbrændingsanlæg.

…andre infrastrukturer af samme type

…eller ”fra andre infrastrukturer af en 
anden type, der tilbyder tjenesteydelser, 
som i væsentlig grad er substituerbare”

1
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3

4
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Ikke sandsynligt med indtræden af kommercielle aktører

- Hvile-i-sig-selv princippet eliminerer reelt det kommercielle potentiale i at investere i 
affaldsforbrænding. Dette gælder både for indenlandske og udenlandske aktører, der kunne 
overveje potentialet i Danmark. 

”Det fjerner effektivt det kommercielle potentiale i at investere i affaldsforbrænding. Når kommercielle 
aktører alligevel er at finde på markedet, er det primært af historiske årsager.” 1

- Selv hvis forbrændingsanlæggene ikke var underlagt hvile-i-sig selv reguleringen …

- … viser udbudsanalysen, at der ikke er kritisk masse til at skabe et sikkert indtjeningsgrundlag 
for kommercielle aktører.

- … er investeringer i forbrændingsanlæg kapitaltunge og kræver sikkerhed for 
indtjeningsgrundlaget i mange år frem. 

- … gør kombinationen af udbud med relativt korte kontrakter og en lang investeringshorisont 
indtjeningsgrundlaget usikkert.

- … kræver lovgivningen, at forbrændingsanlæg kobles til el- eller varmenettet, hvilket kræver 
yderligere investeringer.

- … skal kommunen godkende ny forbrændingskapacitet eller udvidelse af eksisterende kapacitet 
baseret på en samfundsøkonomisk analyse.

37

Vurdering

Tværministeriel arbejdsgruppe vurderer, at der ikke er grundlag for 
kommercielle aktører i Danmark under den nuværende regulering

1Forbrænding af affald (2010), side 93
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Ikke sandsynligt med indtræden af kommercielle aktører

38

- Kompleks regulering

- De mange særlige krav udgør en markant adgangsbarriere. 

- Reguleringen udgør også en risikofaktor, da manglende overholdelse kan føre til bøder og/eller fratagelse af 
miljøgodkendelser. 

- Høje anlægsomkostninger

- Dansk Affaldsforening vurderer ca. 1-2 mia. kr. i anlægsomkostninger for et mellemstort anlæg (200.000-300.000 tons/år)

- Adgang til affaldsforbrændingspladser og varmemarkeder er vanskeligt – formentlig særligt i større byer, hvor behovet for 
afbrænding sandsynligvis er størst.

- Begrænset omfang af private investeringer

- I de senere år er de to eneste private aktører Ørsted (tidligere Dong) og Vattenfall udtrådt af markedet, hvilket indikerer, at 
der ikke er grundlag for en kommerciel forretning.

Vurdering

Kilde: Dansk Affaldsforening
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Delkonklusion – indenlandsk konkurrence og potentiel konkurrence

- Det er vores vurdering, at danske dedikerede affaldsenergianlæg kun i begrænset omfang konkurrerer med infrastrukturer af samme type,
og at sektoren ikke er udsat for direkte konkurrence. Ved vurderingen lægger vi vægt på, 

- At borgere og virksomheder bosat i kommuner med ejerskab i et dedikeret affaldsenergianlæg genererer ca. 88 pct. af restaffaldsmængden ekskl. farligt 
affald i Danmark – og at kommunen har et stærkt incitament til at anvise affaldet til kommunens egne anlæg, hvilket betyder, at den reelle 
konkurrenceudsatte mængde er begrænset.

- At den ny-udbudte restmængde ekskl. farligt affald blot udgjorde 2,5 pct. af restmængden ekskl. farligt affald i 2018 (i 2017 var det 1,9 pct.), og at den ny-
udbudte mængde svinger en del år for år.

- At der er indikation på, at antallet af deltagende aktører i udbuddene er lavt, hvilket kan være tegn på begrænset interesse i at deltage i udbud.

- At vinderne af udbuddene typisk ligger i nærområdet til den udbydende virksomhed/kommune, hvilket indikerer, at den geografiske udstrækning 
hovedsagelig er regional.

- At væsentlige takstforskelle for forbrænding af affald, tegn på fri kapacitet og regionale præferencer tyder på, at affaldet kun i begrænset grad ”flyder” 
derhen, hvor det er billigst, hvilket peger i retning af begrænset konkurrence mellem dedikerede affaldsenergianlæg (blandt andet en konsekvens af at 
anlæggenes priser også er betinget af priserne på varmemarkedet i det pågældende nærområde).

- At det ikke er sandsynligt med indtræden af kommercielle aktører, idet hvile-i-sig-selv princippet reelt eliminerer det kommercielle potentiale i at investere 
i dedikerede affaldsenergianlæg. Dette gælder både for indenlandske og udenlandske aktører, der kunne overveje potentialet i Danmark.

- At en tværministeriel arbejdsgruppe i 2010 identificerede en række konkurrencemæssige problemer, herunder at den konkurrenceudsatte, ikke farlige 
restmængde var begrænset.

39

Vurdering
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Direkte konkurrence – udenlandsk konkurrence

Vurdering

Direkte 
konkurrence?

Potentiel konkurrence
Potentiel udenlandsk eller indenlandsk 

kommerciel investering i 
forbrændingsanlæg.

Indenlandsk konkurrence
Konkurrence mellem danske 

forbrændingsanlæg

Andre infrastrukturer
Konkurrence mellem forbrændingsanlæg 

og biogasanlæg/andre 
genanvendelsesanlæg

Udenlandsk konkurrence 
Konkurrence mellem offentlige og 
udenlandske forbrændingsanlæg.

…andre infrastrukturer af samme type

…eller ”fra andre infrastrukturer af en 
anden type, der tilbyder tjenesteydelser, 
som i væsentlig grad er substituerbare”

1

2

3

4
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Er danske forbrændingsanlæg i konkurrence med udenlandske 
forbrændingsanlæg?

41

- Vurderingen tager afsæt i, hvorvidt danske og udenlandske forbrændingsanlæg kan begrænse hinandens adfærd og 
forhindre hinanden i at handle uafhængigt af et effektivt konkurrencepres.

- EU-Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked foreskriver to betingelser, der begge skal være 
opfyldt, førend aktørerne opererer på det samme marked (se pkt. 8). 

- For det første skal aktørerne være ”involveret i udbud af og efterspørgsel efter produkter eller tjenesteydelser”. 

- For det andet skal de geografiske segmenter have ”tilstrækkelig ensartede konkurrencevilkår” og kunne ”skelnes 
fra de tilstødende områder, fordi konkurrencevilkårene der er meget anderledes.”

- Ved den konkrete bedømmelse lægger EU-Kommissionen videre vægt på, at aktørerne i andre områder ”ikke hindres i at 
udvide deres afsætning på konkurrencemæssige vilkår på hele det geografiske marked. Dette vil omfatte en 
undersøgelse af […], eventuelle lovgivningsmæssige hindringer som følge af offentlige indkøbsaftaler, 
prisreguleringer, kvoter og tariffer, der begrænser handel eller produktion, tekniske standarder, monopoler, fri 
etableringsret, krav om administrative tilladelser, emballeringsregler osv.” (se pkt. 30)

Vurdering
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Er danske forbrændingsanlæg i konkurrence med udenlandske 
forbrændingsanlæg?

42

- I 2015 importerede Danmark 10 pct. af den producerede restmængde ekskl. farligt affald (inkl. import) fra andre EU-
lande, herunder hovedsagligt fra Storbritannien.1

- I den sammenhæng er danske forbrændingsanlæg i et vist omfang i konkurrence med udenlandske forbrændingsanlæg 
om fx den britiske eksport. Dette gælder konkurrence både i forhold til andre udenlandske anlæg (fx hollandske anlæg, 
der også importerer fra Storbritannien) og i forhold til britiske anlæg. Altså at danske forbrændingsanlæg er involveret i 
udbud af og efterspørgsel efter produkter eller tjenesteydelser (betingelse 1).

- Bedømmelsen af, om danske forbrændingsanlæg indgår på samme relevante marked og derved er i direkte konkurrence 
med udenlandske anlæg, skal også inddrage, hvorvidt der er forhold, der taler for, at forbrændingssektoren i 
importlandene (særligt Storbritannien) kan siges at have tilstrækkelig ensartede konkurrencevilkår sammenlignet med 
det danske marked, eller om importmarkederne reelt set kan skelnes fra det danske marked, fordi 
konkurrencevilkårene der er meget anderledes (betingelse 2).

- I det følgende fokuseres på omfanget af danske forbrændingsanlægs konkurrencepres på udenlandske aktører. 
Udenlandske aktørers pres på danske forbrændingsanlæg er formentlig begrænset, hvilket understøttes af, at 
udenlandske virksomheder ikke har vundet danske udbud samt den lave eksport af ikke-farligt affald.

Vurdering

1 Kilde: Importtal fra Miljøstyrelsens Transportdatabase i svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. april 2016 og ADS. 
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Der er væsentlige reguleringsmæssige barrierer for international 
handel med affald

§ Handel med affald kræver godkendelse fra myndighederne i eksport- og importlandet. Der kræves dokumentation for hvad affaldet består 
af, og at modtageanlægget er godkendt og har kapacitet til at behandle affaldet.

§ Et medlemsland kan afvise en leverance med forbrændingsegnet affald, hvis den fortrænger de nationale kapaciteter for 
dagrenovationsaffald.

§ Det er ikke tilladt at importere blandet affald (der indeholder dagrenovation) fra husholdninger.

§ Hvis et dansk forbrændingsanlæg modtager mere end 20 pct. affald fra andre end ejer-kommunerne, fx andre kommuner eller udlandet, er 
anlægget forpligtet til at sende hele forbrændingskapaciteten i udbud. Dette begrænser incitamentet til import.

§ Kommunale klimamålsætninger kan hæmme incitamentet til at importere visse typer af forbrændingsegnet affald, idet afbrændingen kan 
belaste kommunernes evne til at opfylde målsætningerne.

§ Særlige nationale forhold, herunder danske CO2 kvoteafgifter, afgifter på affaldsenergi (kulafgiftsloven) og forbud mod bortkøling af 
varme.

Se også “The efficient functioning of waste markets in the European Union”.

Vurdering

Kilde: Forbrænding af affald (2010), side 17 og Svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, 21. marts 2016 og 23. november 2016, EU Kommissionen (2016a), Udbudsloven § 15, stk. 3, Dansk Affaldsforening

Reguleringen i Danmark begrænser 
forbrændingsanlæggenes evne til at konkurrere 

med udenlandske aktører.

Forskelle i reguleringsmæssige miljøer mellem EU-landene 
understøtter, at der ikke er tale om ensartede 

konkurrencevilkår.
43
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Forskelle mellem takster i EU kan indikere potentiale for samhandel, men kan også 
være tegn på, at der er tale om forskellige geografiske markeder.

- Der er væsentlige variationer i taksterne på tværs af EU landene (og indenfor landene).1 Dette kan give potentiale for samhandel med 

affald – også når der tages højde for transportomkostninger.2

- Fx oplyser Dansk Affaldsforening, at taksterne på tværs af regionerne i Tyskland varierer betragteligt (varierer fra 300-1350 kr. per 
ton), hvor variationen kan tilskrives lokale og regionale forskelle (affaldstyper, brændværdi, indtægter fra energisalg m.m.).1

- Dansk Affaldsforening er ikke bekendt med en gennemsnitlig importtakst for de danske anlæg, men har observeret danske 
importtakster på mellem 350 og 600 kr. per ton (op til 2017).1

- Danske forbrændingsanlæg har mulighed for (og incitament/pligt til) at udbyde forbrændingsydelsen til takster, der er højere end 
marginalomkostningen, men lavere end ”hvile-i-sig-selv taksten”, idet alle faste omkostninger ikke nødvendigvis skal dækkes.

- Takstforskelle mellem Danmark og de øvrige EU lande kan indikere, at samhandlen begrænses af andre forhold, herunder 
reguleringsmæssige forhold, der står i vejen for, at affaldet teoretisk set ”flyder” til forbrændingsanlæg med de laveste takster (med 
forbehold for transportomkostninger mv).

44

Vurdering

1Dansk Affaldsforening
1Transportomkostninger for fragt af affald skønnes at udgøre 6,78-8,41 kr. per km for 32 ton affald svarende til 0,21-0,26 kr. per ton per km, jf. Miljøstyrelsen (2019b) Tabel 4-5.
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Danmark importerer primært affald fra Storbritannien…

45

Vurdering

- I 2015 importerede Danmark restaffald (ekskl. farligt affald) 
svarende til ca. 10 pct. af den samlede restmængde af affald ekskl. 
farligt affald (inkl. import).

- Heraf tegnede Storbritannien sig for ca. 60 pct. af importen…

- … mens Irland tegnede sig for ca. 30 pct.

Kilde: Importtal fra Miljøstyrelsens Transportdatabase i svar til Folketingets Miljø- og 
Fødevareudvalg 12. april 2016 og ADS.

Om kvaliteten af importdata
- Der er en vis uklarhed om den præcise opgørelse af importmængderne, herunder de 

væsentligste importlande. 
- Nærværende opgørelse er baseret på importtal fra Miljøstyrelsens Transportdatabase, 

der blev lagt til grund for besvarelsen til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. 
april 2016. 

- Affaldsstatistikken 2016 viser en lidt anderledes opgørelse.
- Ens for begge opgørelser er, at Storbritannien tegner sig for størstedelen af importen.
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…men Danmark spiller en marginal rolle i den britiske eksport…

- Den britiske eksport er steget over de seneste år.

- Storbritanniens eksport til Danmark udgør ifølge Copenhagen Ressource Institute ca. 6 pct. af den samlede britiske 
eksport, mens Tyskland, Sverige og Holland tegner sig for ca. 87 pct. (se Copenhagen Ressource Institute (2017), side 
16).

- Danske forbrændingsanlæg spiller således ikke nogen væsentlig rolle i forhold til det britiske marked. 

- Endvidere har Irland (Ifølge Copenhagen Ressource Institute) bygget nyt forbrændingsanlæg nær Dublin med en 
forbrændingskapacitet på 600.000 ton affald. Forbrændingsanlægget åbnede i september 2017 og vil formentlig 
afspejle sig i lavere importmængder for Danmark. 

- Storbritannien forventes i 2023 (senest 2030) at have tilstrækkelig kapacitet til selv at behandle alt indenlandsk 
produceret restaffald. Dette vil formentlig nedbringe britisk eksport (se Copenhagen Ressource Institute (2017)).
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Vurdering
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Der var ingen udenlandske vindere blandt udbuddene i de danske 
kommuner

47

Vurdering

- For 48 kontrakter ud af de 56 undersøgte udbud fremgår den vindende virksomhed. 

- Alle de vindende virksomheder var danske.

- Det tyder dermed ikke på, at udenlandske aktører lægger et effektivt konkurrencepres på danske 
aktører.

Ikke tegn på, at danske forbrændingsanlæg begrænses af 
konkurrence fra udenlandske aktører.
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Delkonklusion – udenlandsk konkurrence

- Danske dedikerede affaldsenergianlæg behandler i et vist omfang udenlandsk affald (10 pct. import).

- Der er dog ikke tilstrækkeligt ensartede konkurrencevilkår mellem det danske og de øvrige europæiske markeder til, at de respektive 
aktører udøver et væsentligt konkurrencepres på hinanden. Aktørerne på markederne vurderes derfor ikke til at være i direkte 
konkurrence. 

- Ved vurderingen lægger vi vægt på, 

- At der er væsentlige reguleringsmæssige barrierer for international handel med affald.

- At forskellene i de reguleringsmæssige miljøer mellem EU-landene understøtter, at der ikke er tale om ensartede konkurrencevilkår.

- At takstforskelle mellem import- og eksportlandene kan være tegn på, at indenlandske aktører ikke i tilstrækkeligt omfang begrænses af udenlandsk 
konkurrence. 

- At danske dedikerede affaldsenergianlæg er fokuserede på – og har pligt til at forestå – behandling af affald i de umiddelbare nærområder.

- At den danske import af ikke farligt forbrændingsegnet affald hovedsagligt stammer fra Storbritannien, men at den danske andel af britisk eksport alene 
udgør ca. 6 pct. (og dermed en yderst begrænset andel af den samlede mængde britisk affald). Danske anlæg lægger derved isoleret set ikke et væsentligt 
konkurrencepres på britiske eller andre udenlandske anlæg.

- At der ikke har været nogen udenlandske vindere blandt udbuddene i de danske kommuner, hvilket indikerer, at danske dedikerede affaldsenergianlæg 
omvendt ej heller begrænses af konkurrence fra udenlandske aktører.
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Vurdering
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Direkte konkurrence – andre infrastrukturer

Vurdering

Direkte 
konkurrence?

Potentiel konkurrence
Potentiel udenlandsk eller indenlandsk 

kommerciel investering i 
forbrændingsanlæg.

Indenlandsk konkurrence
Konkurrence mellem danske 

forbrændingsanlæg

Andre infrastrukturer
Konkurrence mellem forbrændingsanlæg 

og biogasanlæg/andre 
genanvendelsesanlæg

Udenlandsk konkurrence 
Konkurrence mellem offentlige og 
udenlandske forbrændingsanlæg.

…andre infrastrukturer af samme type

…eller ”fra andre infrastrukturer af en 
anden type, der tilbyder tjenesteydelser, 
som i væsentlig grad er substituerbare”

1

2

3

4
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Er affaldsenergianlæg i konkurrence med biogasanlæg?

Affaldsenergianlæg i Danmark

Der er fire multifyrede anlæg blandt de 23 
dedikerede affaldsenergianlæg i Danmark. 
De multifyrede anlæg kan både forbrænde 
affald samt biomasse og/eller naturgas.

Der er to multifyrede 
affaldsforbrændingsanlæg, der anvender 
biomasse:

1. MEC Bioheat & Power A/S

2. Hammel Fjernvarme

Horsens kraftvarmeværk og Sønderborg 
kraftvarmeværk forbrænder affald og 
naturgas.

Biogasanlæg i Danmark

Biogas fremstilles af organisk affald; 
primært husdyrgødning og spildevand. 

Der er i alt 166 biogasanlæg i Danmark 
fordelt på 

• Renseanlæg (31 pct.), 

• Industrianlæg (3 pct.), 

• Lossepladsanlæg (16 pct.), 

• Fællesanlæg og gårdanlæg 
(landbrugsanlæg) (50 pct.)

MEC Bioheat & Power A/S er et 
forbrugerejet fjernvarmeselskab.

Vurdering

Produktion (TJ/år)   Anlæg
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Kilde: Dansk Affaldsforening og Energistyrelsen (2017), Energistyrelsen (2018b)
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Meget lave mængder tilsiger, at der ikke er tale om en infrastruktur, som i 
væsentlig grad er substituerbar.

- I takt med, at kommunerne indfører stadig flere genanvendelsesordninger for husholdningsaffald, vil der være 
fraktioner (fx organisk affald), der tages ud af eksisterende strømme af restaffald til forbrænding og i stedet anvises til 
anden behandling (fx biogasanlæg). 

- Førend biogasanlæggene kan behandle affaldet, kræver det investeringer i infrastruktur (fx oparbejdnings- og 
sorteringsanlæg), der kan transformere affaldet til behandling på et biogasanlæg.

- I 2015 blev der forbrændt 48.000 ton biomasse på de danske dedikerede anlæg, hvilket svarer til 1,5 pct. af den samlede 
behandlede mængde forbrændingsegnet affald. (BEATE (2016), side 9)

- Det er usandsynligt, at der på nuværende stadie er væsentlig grad af substituerbarhed mellem biogasanlæg og 
forbrændingsanlæg.

Vurdering

Kilde: Energistyrelsen (2018c)
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Delkonklusion – andre infrastrukturer 

Vi vurderer ikke, at andre infrastrukturer af anden type på nuværende tidspunkt lægger et væsentligt konkurrencepres på 
danske dedikerede affaldsenergianlæg. 

Ved vurderingen lægger vi vægt på, at der på nuværende tidspunkt er tale om yderst begrænsede mængder, der reelt er 
konkurrenceudsat og som fx behandles på et biogasanlæg.
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Appendix
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Produceret vs. behandlet affald

54

Appendix

Produceret 
(primært)
2.918.969 ton
(ekskl. farligt 

affald)

Import
323.963 ton

Lagerforskydning

Behandlet
3.881.926

(ekskl. farligt 
affald)

Forbrændingsegnet affald, (ekskl. farligt affald), 2015 

A

Fraktioner af 
sekundært affald

Produceret (primært/sekundært affald)

- Primært produceret affald er opgjort i ADS som den mængde, der stammer 
direkte fra affaldsproducenterne (virksomhederne og husholdningerne). 

- Sekundært produceret affald er opgjort som de mængder, der er behandlet af en 
affaldsaktør. Denne definition fører til dobbelttælling, eksempelvis ved sortering 
af genanvendeligt affald, hvor restmængderne køres videre til forbrænding. 

Behandlede mængder

- De behandlede mængder indeholder det primært producerede affald + 
(netto)importen (= importen, da eksporten er nul) + sekundært affald, som eksempelvis 
opstår i sorteringsprocessen af det primært producerede genanvendelige affald ±
lagerforskydninger som følge af midlertidig oplagring.

Begrænsninger og antagelser

- De producerede mængder er anvendt, da vi ikke har adgang til data for 
behandlede mængder på kommune- eller anlægsniveau.

- Effekten af at anvende producerede mængder som approksimation for de 
behandlede mængder er, at den samlede behandlede mængde systematisk 
undervurderes, hvilket betyder, at den konkurrenceudsætte mængde 
overvurderes. 

Kilde: ADS og Folketinget (2016b)
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Identifikation af udbud

Arbejdsgang

- Udbuddene er identificeret via udbud.dk, hvor vi har foretaget en bred søgning på alle (både aktive og ikke-aktive) udbud med CPV 
produktkoden Affaldsforbrænding (90513300-9). 

- For de fleste udbud er der en udbudsbekendtgørelse og en bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Disse fremkommer som separate
søgeresultater.

- Informationen i bekendtgørelsen om indgåede kontrakter er som udgangspunkt lagt til grund, da den indeholder datoen for indgåelsen af 
kontrakten, men i nogle tilfælde er kontraktens indhold beskrevet i større detaljer i udbudsbekendtgørelsen, hvorfor vi også har
gennemgået disse og i nogle tilfælde brugt information derfra.

- Datoen for tildelingen af kontrakten fra bekendtgørelsen om indgående kontrakter er for langt de fleste kontrakter den dato, hvor 
kontraktperioden starter. Slutdatoen er beregnet med udgangspunkt i denne dato plus længden af kontrakten, som oftest er angivet i 
måneder. I enkelte tilfælde fremgår kontraktperioden direkte af udbudsmaterialet, og i disse tilfælde har vi lagt denne periode til grund. 

- I tilfælde hvor mængder, vinder, antal budgivere eller kontraktperioden ikke fremgår direkte på udbud.dk, har vi fulgt linket videre til 
Tenders Electronic Daily (”TED”) (https://ted.europa.eu), hvor der ofte er en mere uddybende kontraktbeskrivelse. I få udbud, hvor data 
ikke fremgår på TED, har vi fundet mere detaljeret udbudsmateriale på mercell.com.

- Nogle udbud indeholder flere kontrakter, vundet af forskellige budgivere. I Appendix B.2 er hver delkontrakt angivet som en separat række. 
At antallet af søgeresultater er forskellig fra antallet af kontrakter skal ses i lyset af, at ca. halvdelen af søgeresultaterne er 
udbudsbekendtgørelser. Dertil kommer, at enkelte udbud tydeligt ikke vedrører forbrænding af ikke farligt affald, trods CPV produktkoden.
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B.1

https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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Udbudsmateriale (1/2)
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Appendix

B.2

# Ordregiver Vinder
Varighed 

(måneder)
Dato fra Dato til

Mængde  i alt 
(ton)

Antal modtagne 
tilbud

1 Horsens Kommune Horsens Kraftvarmeværk A/S 24 01-06-2012 31-05-2014 94.000 1

2 Tønder Affald A/S N/A N/A 01-07-2013 N/A 14.000 N/A

3 Ærø Kommune N/A 32 06-07-2013 05-03-2016 9.067 N/A

4 Nomi I/S Måbjergværket A/S 12 01-01-2014 31-12-2014 55.000 1

5 Haderslev Kommune Måbjergværket A/S 36 01-07-2014 30-06-2017 N/A 4

6 L90 (nu Energnist) Kara/Noveren 12 01-07-2014 30-06-2015 10.000 N/A

7 L90 (nu Energnist) Kara/Noveren 12 01-07-2014 30-06-2015 10.000 N/A

8 L90 (nu Energnist) Kara/Noveren 12 01-07-2014 30-06-2015 10.000 N/A

9 L90 (nu Energnist) Kara/Noveren 12 01-07-2014 30-06-2015 10.000 N/A

10 L90 (nu Energnist) Renosyd I/S 12 01-07-2014 30-06-2015 10.000 N/A

11 L90 (nu Energnist) Renosyd I/S 12 01-07-2014 30-06-2015 10.000 N/A

12 L90 (nu Energnist) AffaldVarme Aarhus 12 01-07-2014 30-06-2015 10.000 N/A

13 L90 (nu Energnist) AffaldVarme Aarhus 12 01-07-2014 30-06-2015 10.000 N/A

14 L90 (nu Energnist) Horsens Kraftvarmeværk A/S 12 01-07-2014 30-06-2015 10.000 N/A

15 Randers Kommune N/A 60 21-11-2014 20-11-2019 50.000 N/A

16 Naturstyrelsen N/A N/A 26-06-2015 N/A N/A N/A

17 Energnist I/S Måbjergværket A/S N/A 31-07-2015 N/A 10.000 N/A

18 Energnist I/S Måbjergværket A/S N/A 31-07-2015 N/A 10.000 N/A

19 Energnist I/S Renosyd I/S N/A 31-07-2015 N/A 10.000 N/A

20 Energnist I/S AffaldVarme Aarhus N/A 31-07-2015 N/A 10.000 N/A

21 Energnist I/S AffaldVarme Aarhus N/A 31-07-2015 N/A 10.000 N/A

22 Energnist I/S Måbjergværket A/S N/A 31-07-2015 N/A 10.000 N/A

23 Energnist I/S Måbjergværket A/S N/A 31-07-2015 N/A 10.000 N/A

24 Energnist I/S Renosyd I/S N/A 31-07-2015 N/A 10.000 N/A

25 Arwos Affald A/S Sønderborg Affald A/S 48 21-09-2015 20-09-2019 72.000 2

26 Renovest I/S Aars Fjernvarme A.M.B.A. 36 14-10-2015 13-10-2018 33.450 1

27 Nomi4s I/S BioHeat&Power A/S 12 18-12-2015 17-12-2016 53.000 1

28 Rebild Kommune Aars Fjernvarme A.M.B.A. 36 01-01-2016 31-12-2018 15.000 3

29 Horsens Kommune Horsens Kraftvarmeværk A/S 36 01-01-2016 31-12-2018 135.000 1

Bemærk at udbuddene vedrører udelukkende udbud af forbrændingsegnet affald. Der er tale om 
udbud af tjenesteydelsen om at få forbrændt affald. Der er ikke tale om udbud af kapaciteter.
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Udbudsmateriale (2/2)
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# Ordregiver Vinder
Varighed 

(måneder)
Dato fra Dato til

Mængde  i alt 
(ton)

Antal modtagne 
tilbud

30 FFV Energi & Miljø A/S Svendborg Kraftvarme A/S 24 01-01-2016 31-12-2017 27.000 4

31 Nyborg Forsyning og Service A/S Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 24 01-01-2016 31-12-2017 27.000 2

32 Assens Affald & Forsyning A/S Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 24 01-01-2016 31-12-2017 24.000 2

33 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse N/A N/A 01-01-2016 N/A N/A N/A

34 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse N/A N/A 01-01-2016 N/A N/A N/A

35 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse N/A N/A 01-01-2016 N/A N/A N/A

36
Kerteminde Forsyning - Renovation A/S, Odense Renovation A/S og Nordfyns 
Kommune

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 34 22-01-2016 21-11-2018 294.667 1

37
Kerteminde Forsyning - Renovation A/S, Odense Renovation A/S og Nordfyns 
Kommune

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 34 22-01-2016 21-11-2018 31.167 1

38
Kerteminde Forsyning - Renovation A/S, Odense Renovation A/S og Nordfyns 
Kommune

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 34 22-01-2016 21-11-2018 20.400 1

39 Ærø Kommune N/A 60 14-09-2016 13-09-2021 12.000 N/A

40 Energnist I/S BioHeat&Power A/S N/A 13-12-2016 N/A 10.000 N/A

41 Energnist I/S Horsens Kraftvarmeværk A/S N/A 13-12-2016 N/A 10.000 N/A

42 Energnist I/S BioHeat&Power A/S N/A 13-12-2016 N/A 10.000 N/A

43 Shared A/S Hammel Fjernvarme amba 36 13-04-2017 30-04-2020 N/A 2

44 Energnist I/S Renosyd I/S N/A 18-08-2017 N/A 10.000 N/A

45 Energnist I/S Renosyd I/S N/A 18-08-2017 N/A 10.000 N/A

46 Energnist I/S AffaldVarme Aarhus N/A 18-08-2017 N/A 10.000 N/A

47 Energnist I/S AffaldVarme Aarhus N/A 18-08-2017 N/A 10.000 N/A

48 Energnist I/S BioHeat&Power A/S N/A 18-08-2017 N/A 10.000 N/A

49 Energnist I/S Horsens Kraftvarmeværk A/S N/A 18-08-2017 N/A 10.000 N/A

50 Vejen Kommune Hammel Fjernvarme a.m.b.a 24 01-01-2018 31-12-2019 23.000 1

51 Nomi4s I/S BioHeat&Power A/S 12 01-01-2018 31-12-2018 53.000 1

52 Provas Affald A/S Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 4 07-08-2018 06-12-2018 15.000 2

53 Haderslev Kommune Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 4 31-10-2018 27-02-2019 N/A 1

54 Samsø Kommune Renosyd I/S 24 01-12-2018 30-11-2020 5.100 3

55 Samaqua A/S Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 48 01-01-2019 31-12-2022 175.000 1

56 Horsens Kommune Fjernvarme Horsens A/S 12 01-01-2020 31-12-2020 42.000 1

Bemærk at udbuddene vedrører udelukkende udbud af forbrændingsegnet affald. Der er tale om 
udbud af tjenesteydelsen om at få forbrændt affald. Der er ikke tale om udbud af kapaciteter.
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Det fremgår ikke altid direkte i udbudsmaterialet, hvordan totalmængden i udbuddet er fordelt over perioden. I tilfælde, hvor der hverken 
fremgår en fordeling eller en kontraktlængde formodes det, at hele mængden falder i året. Nedenstående eksempel viser, hvordan et udbud på i 
alt 100 ton over 3 år er fordelt. Fordelingen tager udgangspunkt i andelen af dage i hele kontraktperioden, som falder i det givne år. 

Udbudt 
mængde

i alt

100 ton

19,5 ton

Dato for tildeling af 
kontrakt

33,3 ton

33,4 ton

13,9 ton

214 dage i 2014

01-06-2014

365 dage i 2015

366 dage i 2016

152 dage i 2017

01-01-2015 01-01-2016 01-01-2017

Dato for ophør af 
kontrakt.

Kontraktlængde 36 måneder (1097 dage)

01-06-2017

B.3
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Kommuner med ejerskab i forbrændingsanlæg (79)

Albertslund Glostrup Kolding Rødovre

Allerød Greve København Silkeborg

Ballerup Gribskov Køge Skanderborg

Billund Guldborgsund Lejre Slagelse

Bornholm Halsnæs Lemvig Solrød

Brøndby Hedensted Lolland Sorø

Brønderslev Helsingør Lyngby-Taarbæk Stevns

Dragør Herlev Mariagerfjord Struer

Egedal Herning Middelfart Svendborg

Esbjerg Hillerød Morsø Sønderborg

Fanø Hjørring Nordfyn Thisted

Faxe Holbæk Næstved Tårnby

Fredensborg Holstebro Odder Vallensbæk

Fredericia Hvidovre Odense Varde

Frederiksberg Høje-Taastrup Odsherred Vejle

Frederikshavn Hørsholm Rebild Viborg

Frederikssund Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Vordingborg

Furesø Ishøj Ringsted Aalborg

Gentofte Jammerbugt Roskilde Aarhus

Gladsaxe Kalundborg Rudersdal

Appendix

Kommuner uden ejerskab i forbrændingsanlæg (19)
(orange kommuner har afholdt udbud i perioden 2012-2019)

Assens1

Favrskov2

Faaborg-Midtfyn

Haderslev

Horsens

Kerteminde3

Langeland

Læsø

Norddjurs

Nyborg4

Randers

Samsø

Skive

Syddjurs

Tønder

Vejen

Vesthimmerland

Ærø

Aabenraa

C

Kilde: Dansk Affaldsforening

1 Udbud foretaget af Assens Affald & Forsyning A/S – 100% ejet af Assens Kommune. (#32)
2 Udbud foretaget af Shared A/S på vegne af Favrskov Kommune af (#43). 
2 Udbud foretaget af Kerteminde Forsyning - Renovation A/S – 100% ejet af Kerteminde Kommune (#38)
4 Udbud foretaget af Nyborg Forsyning og Service A/S – 100% ejet af Nyborg Kommune.  (#31)
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