VURDERINGSSKEMA – KL’s PLAN FOR KAPACITETSTILPASNING AF AFFALDSFORBRÆNDINGSSEKTOREN

Kriterium 6b: Planen skal overholde EU’s statsstøtteregler
Myndighed: Statsstøttesekretariatet
Godkendelse af KL’s plan
iht. kriteriet

Kan godkendes

Kan godkendes
under visse
forudsætninger

Kan ikke
umiddelbart
godkendes

Kan ikke
godkendes

x
Uddybning af vurdering:
Det er Statsstøttesekretariatets vurdering, at det ikke kan udelukkes, at tilpasningsplanen, som den
foreligger, indebærer statsstøtte. Dette skyldes
• at det ikke kan udelukkes, at alle statsstøttebetingelser er opfyldt både for så vidt angår de
nuværende Kommunekreditlån til selskaberne og kommunale garantistillelser, hvor der ikke
opkræves en markedsmæssig garantiprovision, samt
• at KL’s tilpasningsplan i al væsentlighed ikke indebærer ændringer i finansieringen af
affaldsforbrændingsselskaberne eller i konkurrencesituationen i affaldsforbrændingssektoren,
Vurderingen af, at tilstedeværelsen af statsstøtte ikke kan udelukkes, er tiltrådt af regeringen
statsstøtteudvalg.
Statsstøttesekretariatet vurderer, at KL’s tilpasningsplan under visse forudsætninger kan godkendes.
Hermed forstås, at såfremt planen måtte indebære statsstøtte, er det en forudsætning, at låneforholdende
indrettes så de er i overensstemmelse med statsstøttereglerne. Dette kan fx ske ved at sikre forenelighed
med det indre marked, fx ved brug af den Generelle Gruppefritagelsesforordning, de minimis-forordningen
eller ved at støtten bliver godkendt af EU-Kommissionen. Alternativt kan det sikres, at tilpasningsplanen
indrettes på en måde, der ikke indebærer statsstøtte. Det bemærkes, at statsstøttespørgsmålet bør
vurderes i forhold til de enkelte affaldsforbrændingsanlæg.
Såfremt tilpasningsplanen ikke indebærer statsstøtte, vil planen uden yderligere tiltag være i
overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler.
Statsstøttesekretariatet har i vurderingen af, at planen kan godkendes under visse forudsætninger lagt vægt
på, at KL i tilpasningsplanen udtrykker villighed til at indgå i en dialog fremadrettet, såfremt det måtte
konkluderes, at der er statsstøtte forbundet med finansieringen af sektoren.

Opsummering:
•
•

Statsstøttesekretariatet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at tilpasningsplanen, som den
foreligger, indebærer statsstøtte.
Dette skyldes, at det ikke kan udelukkes, at alle statsstøttebetingelser er opfyldt både for så vidt
angår de nuværende Kommunekreditlån til selskaberne og kommunale garantistillelser, hvor der
ikke opkræves en markedsmæssig garantiprovision, samt
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•
•
•

•
•

at KL’s tilpasningsplan i al væsentlighed ikke indebærer ændringer i finansieringen af
affaldsforbrændingsselskaberne eller i konkurrencesituationen i affaldsforbrændingssektoren,
En vurdering af, om planen indebærer statsstøtte er i realiteten er identisk med en vurdering af, om
de nuværende finansieringsforhold i sektoren indebærer statsstøtte.
Såfremt modellen indebærer statsstøtte, vil modellen alene være i overensstemmelse med
statsstøttereglerne, såfremt støtten gives på en måde, der er forenelig med det indre marked, og
den om nødvendigt godkendes af EU-Kommissionen.
Alternativt kan det sikres, at tilpasningsplanen indrettes på en måde, der ikke indebærer statsstøtte.
Statsstøttesekretariatet har lagt vægt på, at KL i tilpasningsplanen udtrykker villighed til at indgå i
en dialog fremadrettet, såfremt det måtte konkluderes, at der er statsstøtte forbundet med
finansieringen af sektoren.

•
Myndighedens indikatorer:
Der henvises til punkterne ovenfor i opsummering, herunder særligt, at KL udtrykker villighed til at indgå i
en dialog fremadrettet, såfremt der måtte konkluderes, at der er statsstøtte forbundet med finansieringen af
sektoren. For uddybning henvises i øvrigt til vedlagte baggrundsnotat.
KL's indikatorer:
KL forudsætter, at planen er i overensstemmelse med EU-reglerne, herunder statsstøttereglerne, idet KL
forudsætter, at reglerne allerede overholdes. KL anfører bl.a. at:
• der med KL’s plan ikke ændres på kommunernes forsyningspligt (pligt til at sikre kapacitet) og
kommunernes anvisningsret (og hvile-i-sig-selv-princippet)
• at affaldsenergi fortsat er en offentlig opgave, og der fortsat ikke vil være tale om direkte
konkurrence om affalds-energi i statsstøtteretlig forstand.
KL henviser til KommuneKredits vurdering og en analyse foretaget af KommuneKredits advokat Gorrissen
Federspiel, der konkluderer, at affaldsforbrændingsanlæggene ikke opererer i direkte konkurrence med
andre aktører på markedet.
Det er Statsstøttesekretariatets vurdering, at spørgsmålet om planens overensstemmelse med EU’s
statsstøtteregler bør undersøges yderligere, herunder ved kontakt til EU's myndigheden DG Konkurrence,
der er enekompetent til at godkende statsstøtte som foreneligt med det indre marked.
Evt. dialog og videndeling med KL:

Myndighedens dybdegående baggrundsnotat (ingen max-grænse for længde – kan evt. vedlægges
skemaet som bilag):
Vedlagt som bilag 8B – Baggrundsnotat: Vurdering af Kommunernes Landsforenings (KL’s) model for
tilpasning af affaldsforbrændingssektoren overensstemmelse med statsstøttereglerne

