Webinar: Regler og muligheder for fremtidens
offentlige/private samarbejder
Hvilke juridiske rammer tegner sig for fremtidens offentlige/private samarbejder, og hvilke konsekvenser kan vi
forvente som følge heraf? Og hvordan forholder henholdsvis de kommunale og de private aktører sig til de nye
rammer?
Offentligt/privat samarbejde er som bekendt ikke et nyt fænomen i den danske affalds- og ressourcesektor. Kommuner og
fælleskommunale affaldsselskaber har i mange år samarbejdet med private entreprenører om indsamling, sortering og
behandling af diverse affaldstyper.
Men med de politiske beslutninger, som fremgår af ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” af 16. juni
2020, er der nye vinde, der blæser i forhold til organiseringen af området. Der er således lagt op til, at den kommunale
sektor, udover at være myndighed på området, skal stå for planlægning og fortsat have ansvaret for indsamling, mens
den videre håndtering af husholdningsaffaldet skal udbydes til private aktører.
Af ovenstående klimaplan for sektoren kan man således læse, at eksisterende kommunale anlæg til behandling og
sortering af genanvendeligt husholdningsaffald i en overgangsperiode på 5 år fortsat kan ejes af kommuner, men skal
selskabsgøres for at sikre økonomisk gennemsigtighed om selskabernes aktiviteter og adskillelse af kommunale
myndigheds- og driftsopgaver. Kommunale anlæg skal derudover konkurrere på markedsvilkår og byde på
husholdningsaffaldet på lige vilkår med andre private og selskabsgjorte anlæg.
Kommunerne vil derudover ikke have mulighed for at investere i nye kommunale genanvendelsesanlæg. Der kan dog
gives dispensation fra forbuddet mod at investere eller reinvestere i kommunale anlæg for enkelte fraktioner, såfremt det
viser sig, at der efter en udbudsrunde og en efterfølgende markedsdialog med potentielle bydere om justeringer af
udbudsvilkår og udbudte fraktioner, ikke er private bydere på håndteringen af de enkelte fraktioner. Såfremt en kommune
får denne dispensation til at byde ind på håndteringen af specifikke fraktioner, forudsættes det, at der er tale om et
genudbud på samme vilkår, og at der er tale om et partnerskab i form af offentligt/privat selskab, hvor en privat part også
tager en økonomisk risiko.
På dagens webinar vil vi stille skarpt på, hvilke juridiske rammer, der tegner sig for fremtidens offentlige/private
samarbejder; såvel hvad angår de næste 5 år som på længere sigt. Herefter vil vi lægge op til en drøftelse af, hvordan
henholdsvis de kommunale og de private aktører forholder sig til de nye rammer, og hvilke konsekvenser vi kan forvente
som følge heraf.
Deltag i webinaret og bliv klogere på udmeldingerne om en af de største organiseringsændringer for den danske affaldsog ressourcesektor gennem mange år.
OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i webinaret online via Zoom/YouTube. Link
til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden arrangementet i en separat email. Youtubelink
fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet
Youtubelink, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.
05/05-2021 - kl. 12:30-15:30

Program

Program

12:30 - 12:40

Velkommen
v. Ole Morten Petersen og Annette Braunstein, DAKOFA

12:40 - 13:00

Hvad indeholder Klimaplanen af nye politiske rammer for offentligt/privat samarbejde?
v. Annette Braunstein, DAKOFA

13:00 - 13:55

Hvad er de juridiske rammer for offentligt/privat samarbejde?
Rikke Søgaard Berth, HORTEN Advokatpartnerselskab

13:55 - 14:10

Spørgsmål til Rikke Søgaard Berth

14:10 - 14:25

PAUSE

14:25 - 14:40

Muligheder og barrierer ved de nye retningslinjer
Jens Bomann Christensen, Dansk Affaldsforening

14:40 - 14:55

Muligheder og barrierer ved de nye retningslinjer
Niels Bukholt, Affalds- og Ressourceindustrien (ARI)

14:55 - 15:30

Debat og deltagernes syn på sagen

15:30 - 15:30

Tak for i dag

Sponsorer

