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Der bliver produceret ca. 12 mio. tons affald i Danmark, hvoraf ca. 67 pct. bliver 

indsamlet til genanvendelse. Den resterende del af affaldet bliver hovedsageligt 

enten forbrændt (ca. 27 pct.) eller deponeret (ca. 4 pct.)
1
. Genanvendelsessektoren 

består af et stort antal større og mindre virksomheder, der beskæftiger sig med 

håndtering af genanvendeligt affald.  

 

I 2010 blev hovedparten af det genanvendelige erhvervsaffald konkurrenceudsat. 

Det betyder, at de affaldsproducerende virksomheder selv skal sikre korrekt hånd-

tering af det genanvendelige erhvervsaffald.    

 

Kommunerne er dog fortsat ansvarlige for at håndtere alt det genanvendelige hus-

holdningsaffald, herunder at indsamle, sortere og formidle det til korrekt behand-

ling. Kommunerne har derfor monopol på dette affald. Det kan give problemer med 

ulige konkurrence og krydssubsidiering.  

 

Kommunernes ret til affaldet har desuden medført en fastlåst situation i forhold til 

investeringer i sorteringsanlæg. Kommunerne har ikke villet investere, når de ikke 

længere også har adgang til erhvervsaffaldet. Omvendt vil de private ikke investe-

re, når de ikke kan være sikre på at få adgang til affaldet. 

 

Som det fremgår af figur 1, er der store variationer i priserne på håndtering af hus-

holdningsaffald afhængig af, hvor man bor i landet. Prisen svinger mellem 1.150 og 

3.500 kr. pr. husstand. 
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En del af forskellen i priserne skal forklares med forskelle i, hvor effektive selska-

berne er. Selskabernes effektivitet afhænger i vid udstrækning af det konkurrence-

pres, som selskaberne er underlagt. Regeringen ønsker samtidig at styrke konkur-

rencen på markedet for genanvendeligt erhvervsaffald og åbne for alternativer til 

kommunal håndtering af genanvendeligt husholdningsaffald til gavn for borgere og 

virksomheder.  

 

 

 

 

Figur 1 

Priser på håndtering af genanvendeligt affald 

 

 

 

 

 
Kilde: Deloittes rapport om kortlægning af gebyrstrukturer på affaldsområdet og analyse af gebyrer, 

der understøtter ressourcestrategiens mål om mere genanvendelse, Miljøstyrelsen 2015. 

 


