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Dansk Erhvervs undersøgelse viser, at ca. halvdelen af danskerne ikke har 
en præference for, om det private eller offentlige er leverandør af dagreno-
vation (fx affaldsindsamling), når prisen og kvaliteten er den samme. Et 
flertal mener også, at private må tjene penge på at varetage opgaven. 

I mange kommuner står private virksomheder for dagrenovatio-

nen (fx affaldsindsamling mv.). Ofte har disse virksomheder vun-

det et offentligt udbud, fordi de kan levere opgaven bedst og bil-

ligst. Flere af landets kommuner har dog de senere år hjemtaget 

hele eller dele af opgaven om affaldsindsamling.i I nogle tilfælde 

har hjemtagningen fundet sted, selvom kommunen ikke har vun-

det et kontrolbud. Dermed er det ikke sikkert, at borgerne får den 

bedste, billigste og mest klimavenlige løsning.ii 

 

Dansk Erhverv har derfor undersøgt danskernes holdning til pri-

vate leverandører af dagrenovation i kommunerne.  

 

Knap halvdelen af danskerne er ligeglade med, om det private 

eller offentlige varetager dagrenovationen i kommunerne 

Vi har undersøgt, om danskerne foretrækker, at det offentlige el-

ler private varetager dagrenovationen i kommunerne, hvis kvalite-

ten og prisen er den samme. Undersøgelsen viser, at knap halv-

delen (46 pct.) er ligeglade med, hvem der varetager dagrenovati-

onen i kommunerne, mens 9 pct. svarer, at de ikke ved det. Et 

mindretal har præferencer for hhv. det private eller det offentlige, 

idet 14 pct. foretrækker, at det private varetager dagrenovationen, 

mens 30 pct. foretrækker, at det offentlige varetager opgaven.  

 

Danskerne bakker op om, at private må tjene penge på at vare-

tage dagrenovationen i kommunerne 

Vi har også undersøgt danskernes holdning til, om private leve-

randører må tjene penge på at varetage dagrenovationen i kom-

munerne (fx tømning af skraldespande mv.). Vi har bedt dan-

skerne forestille sig, at to leverandører af dagrenovation – en of-

fentlig og en privat – udfører den samme opgave. Begge leveran-

dører leverer lige høj kvalitet, men den private leverandør kan le-

vere dagrenovationen til en lavere pris end den offentlige leveran-

dør.  

 

Undersøgelsen viser, at tre ud fire (74 pct.) danskere mener, at 

det er okay, at den private leverandør tjener penge på at varetage 

dagrenovationen. 17 pct. mener ikke, at det er okay, mens 9 pct. 

ikke ved det. 

 
iFx To kommuner tager skraldet sammen - sn.dk - Halsnæs 

 
      

   
      

  
iiHjemtagning reducerer konkurrencen om offentlige opgaver (danskerhverv.dk)  

Danskerne bakker op om, at 
private kan varetage affalds-
indsamlingen i kommunerne 

Hvis kvaliteten og prisen af dagrenovationen (fx tøm-

ning af skraldespande mv.) var den samme, ville du 

så foretrække, at det var det private eller det offent-

lige, som varetog dagrenovationen i din kommune? 

 

 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, juli 2021. 
Note: n = 1.014. Maksimal stikprøveusikkerhed: +- 3,1 procentpoint. 
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Forestil dig, at to leverandører af dagrenovation – en 

offentlig og en privat – udfører den samme opgave. 

Begge leverandører leverer lige høj kvalitet. Den pri-

vate leverandør kan levere til en lavere pris end den 

offentlige leverandør. Synes du, at det er okay, at 

den private leverandør tjener penge på at varetage 

dagrenovationen? 

 

 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, juli 2021. 
Note: n = 1.014. Maksimal stikprøveusikkerhed: +- 2,8 procentpoint. 
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https://sn.dk/Halsnaes/To-kommuner-tager-skraldet-sammen/artikel/623128
https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/hjemtagning-reducerer-konkurrencen-om-offentlige-opgaver/

