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BEATE 2016 – benchmarking af
forbrændings- og deponeringssektoren
for 2015

Rapporterne om benchmarking af de danske affaldsforbrændings- og
deponeringsanlæg (BEATE) for året 2015 er færdige og offentliggjort på
Energistyrelsens hjemmeside.

Benchmarkingen har baggrund i den politiske aftale fra 2007 om organisering
af affaldssektoren. Forligskredsen bag aftalen besluttede at indføre årlig
benchmarking af forbrændings- og deponeringssektoren for sikre øget
gennemsigtighed i sektoren og skabe grundlag for en øget effektivisering.



Det er 6. år, der foretages en obligatorisk benchmarking af økonomien og
miljøforholdene på affaldsforbrændings- og deponeringsanlæggene. Det er
andet år, at opgaven har ligget hos Energistyrelsen efter tidligere at have
ligget hos Miljøstyrelsen.

BEATE-rapporten for affaldsforbrænding indeholder data fra i alt 28 anlæg,
herunder 2 specialanlæg, 4 multifyrede anlæg samt 22 dedikerede
affaldsforbrændingsanlæg. Rapporten inkluderer i år, for første gang, et
energitema, hvor der fokuseres på betydningen af de danske
affaldsforbrændingsanlæg som energiproducenter.

For deponering er mængderne begrænsede, og der er kun 40 aktive anlæg.
Der har dog i de senere år været en stor stigning i deponering af forurenet
jord som konsekvens af store offentlige anlægsprojekter.

Materiale

• Benchmark: Forbrænding
• Benchmark: Deponering

Kontakt

Specialkonsulent Louise Brix, 33 92 67 85, lbr@ens.dk

Fuldmægtig Jesper Lett, 33 92 67 93, jsl@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Affald/beate_afrapportering_forbraending_2016_29maj2017.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Affald/beate_afrapportering_deponering_2016_2.pdf


og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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