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Kapitel 6 i Konkurrenceredegørelsen 2006 ser på markedet for grønne opgaver. Grønne opgaver er fx
anlæg og drift af haver, parker, sportspladser eller driftsopgaver som klipning, beskæring, gødskning og
renholdelse af grønne områder.

Denne baggrundsrapport til kapitel 6 indeholder en nærmere beskrivelse af afgrænsningen for
datagrundlaget, nærmere gennemgang af Konkurrencestyrelsens undersøgelse om privates og
kommuners tidsanvendelse på opgaver på det grønne område og de anvendte beregningsmetoder.

Afgrænsning

Den private sektor

De private gartnervirksomheder er som udgangspunkt udvalgt på baggrund af Danmarks Statistiks
Generelle Firmastatistik, hvor alene virksomheder med anlægsgartneri, branchekode 14120, som
hovedaktivitet er udvalgt. Denne afgrænsning indeholder 956 virksomheder.

På det private marked eksisterer en række større virksomheder, hvis hovedaktivitet ligger uden for
gartnerområdet, men som alligevel har en betydelig omsætning på anlægsgartnermarkedet.
Omsætningen i disse virksomheders gartneraktivitet medtages derfor i de samlede omsætningstal for den
private sektor og er således en del af datagrundlaget. Det drejer sig om 8 større entreprenør- og
renholdningsselskaber. Der er tale om Arkil A/S, Vae A/S, Elite Miljø A/S, Coor Service Management, FMT
A/S, NCC, ISS, og Kaj Bech A/S. 4 af de ovenstående virksomheder ikke har oplyst deres omsætning på
det grønne område. Konkurrencestyrelsen har derfor foretaget et skøn ved almindelig opregning. Skønnet
er således beregnet som svarende til forholdet mellem den totale omsætning og omsætningen på det
grønne område for de 4 øvrige virksomheder. I kapitlet opdeles virksomhederne på små (oms. under 1
mio. kr.), mellemstore (oms.1-10 mio.kr.), og store virksomheder (oms. 10 mio. kr. og derover). De 8
virksomheder fordeler sig med 2 mellemstore og 6 store virksomheder.

I alt udgøres datagrundlaget for de private virksomheder herefter af 964 virksomheder.

 

Kommunernes udgifter

Kommunernes udgifter til de grønne områder registreres på flere forskellige konti i de kommunale
regnskaber. Kommunernes samlede udgifter inddeles på 10 hovedkonti efter formål. Boks. 1 viser et
udsnit af kommunernes kontoplan og viser de hovedkonti samt aktivitetsområder, hvorunder der typisk
konteres udgifter til grønne opgaver.

Boks 1. Kontering af kommunale udgifter til grønne opgaver
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På hovedkonto 2 Trafik og infrastruktur under fx vejvedligeholdelse, jf. boks 1, registreres udgifter i
forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, grønne områder, teknisk udstyr samt broer og
tunneler mv. Udgifterne på kontoen for vejvedligeholdelse omfatter altså både udgifter til grønne opgaver
samt udgifter til opgaver, der ikke kan relateres til anlægsgartnervirksomhed. På en række andre områder
i den kommunale kontoplan, jf. boks 1, gør lignende sig gældende. Det drejer sig bl.a. om kirkegårde,
kommunale veje samt institutioner. Idet det i en række tilfælde således ikke er muligt at adskille de
grønne opgaver fra andre opgaver, er det derfor ikke muligt at lave en hel præcis opgørelse over de
kommunale udgifter på det grønne område. På fritidsområdet (konto 0.20-0.24) dækker de fleste udgifter
opgaver på de grønne områder, hvorfor fritidsområdet anvendes som proxy for de kommunale udgifter til
grønne opgaver.

Data er tilgængelig på Statistikbanken[1] under kommunale regnskaber. I kapitlet indgår alle Danmarks
271 kommuner.

Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse

Konkurrencestyrelsen har valgt at undersøge markedet for grønne opgaver ved at udsende et
spørgeskema omhandlende definerede standardopgaver.

Konkurrencestyrelsen har søgt faglig assistance til definitionen af standardopgaverne hos
Brancheforeningen Danske anlægsgartnere samt i mindre omfang hos Foreningen Kommunale Park- og
Naturforvaltere.

Spørgeskemaet omhandler prisfastsættelse samt tidsangivelse på 7 standardopgaver. Spørgeskemaet er
sendt ud til 350 af de 964 private virksomheder samt alle Danmarks 271 kommuner. De 7 oprindelige
definerede standardopgaver fremgår af boks 2.

Boks 2. Standardopgaver

Standardopgaverne er udformet af Brancheforeningen Danske anlægsgartnere samt i mindre omfang
justeret efter høring af Foreningen Kommunale Park- og Naturforvaltere.

Forudsætning for standardopgaverne er, at opgavernes geografiske placering vil være indenfor 5 km.
fra tilbudsgivers virksomhed/materialeplads.

Standardopgave nr. 1. Græsklipning:
Pris for græsklipning af spilleareal på 50 x 100 meter med 2 mål, som skal klippes 25 gange i perioden
1. april til 31. oktober. Klippehøjde 4 cm og der må ikke forefindes synlig afklip på overfladen. Målene
flyttes inden klipning.

Standardopgave nr. 2. Hækklipning:
Pris for klipning af 100 løbende meter bøgehæk (højde 1,80 m og 50 cm brede) ultimo juni måned.
Hækken klippes kun en gang om året. På den ene side af hækken er der et 1,5 meter bredt fortov,
mens der på den anden side forefindes en boldbane. Inklusiv opsamling af afklip. Krav: max. afvigelse
+/- 7-8 cm på 3 meter retskede.

Større strittende kviste må ikke forekomme.

Standardopgave nr. 3. Ukrudtsbekæmpelse:

Pris pr. gang på ukrudtsbekæmpelse med gas langs kantsten og på fladen af 1.000 løbende meter
fortov (kant af kløvet granit og flade af 2 rk. fortovsfliser med 1 rk. chaussesten imellem). Der fortages
ukrudtsbekæmpelse 8 gange om året.

Standardopgave nr. 4. Gødskning af boldbane:
Udbringning af 10 kg. NPK på boldbane (50 x 100 meter) – eksklusive pris på gødning.

Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerel...

2 af 7 21-08-2013 12:58



Standardopgave nr. 5. Anlæg af græsplæne:
Anlæg af 5.000 m2 græsplæne (50 x 100 meter). Arealet overtages nypløjet, da arealet tidligere har
været anvendt til planteavl. Jorden kan karakteriseres som fin sandblandet lerjord. Græsarealet
anlægges som sportsplæne jf. Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2005 - inklusiv pris på
græsblanding.

Standardopgave nr. 6. Anlæg af bøgehæk:
Plantning af 500 løbende meter bøgehæk inklusiv levering af planter: Fagus sylvatica 2/2 80-100 cm.
Arealet overtages nypløjet, da arealet tidligere har været anvendt til planteavl. Jorden kan
karakteriseres som fin sandblandet lerjord. Der plantes 4 planterpr. løbende meter.

Standardopgave nr. 7. Plantning af træer:
Levering og plantning af 20 stk. Tilia cordata OH 14 – 16 cm (3 x omplantet). Arealet overtages
nypløjet, da arealet tidligere har været anvendt til planteavl. Jorden kan karakteriseres som fin
sandblandet lerjord. I plantehullet skal jorden løsnes i minimum 80 cm dybde. Hvert træ opbindes til to
opbindingspæle af lærk.

 

Konkurrencestyrelsen har i forbindelse med analyse af svarene i videst muligt omfang, via direkte
henvendelse til private virksomheder og kommuner, fået afklaret misforståelser i forbindelse med de
afgivne svar. Dog har det vist sig, at spørgsmål 4 var forkert stillet og er derfor udgået af undersøgelsen.

 

Beregningsmetoder

Vægtning af tidsforbrug

Dette afsnit tilføjer yderligere kommentarer til de beregninger og konklusioner, der danner grundlag for
afsnit 6.3 og 6.4 i kapitel 6 om grønne opgaver i KR2006.

Tabel 6.2 viser det gennemsnitlige tidsforbrug på standardopgaverne for henholdsvis de private
virksomheder og kommunerne. For de private virksomheder er der tale om omsætningsvægtede
gennemsnit og for kommunerne er det indbyggervægtede gennemsnit. Det gennemsnitlige tidsforbrug, for
alle opgaver set under ét, er for de private 33 timer mod kommunernes 20 timer. Disse gennemsnit er
udregnet på baggrund af en vægtning af opgavernes forekomst i kommunerne, jf. tabel 1.

Tabel 1. Vægtning af standardopgavernes forekomst i kommunerne.

Opgave Vægtning (pct.)

Nr. 1 Klippe græs på spilleareal (50 x 100 m.) 34

Nr. 2 Klippe 100 løbende m. bøgehæk 23

Nr. 3
Bekæmpe ukrudt med gas langs kantsten og 1000 løbende m.
fortov

17

Nr. 4 Anlægge sportsplæne (50 x 100 m.) 4

Nr. 5 Anlægge bøgehæk 11

Nr. 6 Plante 20 træer 11

 I alt 100
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Note: Vægtningen er foretaget på baggrund af oplysninger fra Foreningen Kommunale Park- og
Naturforvaltere.

 
Sammenhæng mellem størrelse og tidsforbrug

Konkurrencestyrelsens undersøgelse om grønne opgaver viser, at kommunerne i gennemsnit er billigere
end de private virksomheder. I kapitlet grupperes de gennemsnitlige priser på standardopgaverne, for de
private virksomheder og kommuner, i tredjedele for at give et mere nuanceret billede af prisforskellene.
Tabel 6.5 og 6.6 i kapitlet angiver gennemsnitspriser for de billigste, mellemste og dyreste private
virksomheder og kommuner. Der ses en betydelig forskel mellem de billigste og de dyreste private
virksomheder. Det samme er gældende for kommunerne.

For at undersøge om de store prisforskelle fx skyldes, at de største private virksomheder og kommuner er
mere effektive, ses i det følgende på sammenhængen mellem størrelsen af de private virksomheder og
tidsforbruget på opgaverne. Tilsvarende for kommunerne. I første tilfælde inddeles det gennemsnitlige
tidsforbrug efter private virksomheder med en omsætning på under 10 mio. kr. og virksomheder med
mere end 10 mio., jf. tabel 3.

Tabel 2. Gennemsnitligt tidsforbrug for virksomheder med omsætning større eller mindre end
10 mio. kr.

 Opgave
1

Opgave
2

Opgave
3

Opgave
4

Opgave
5

Opgave
6

 ----------------------------------- antal timer
-------------------------------

Oms. < 10
mio. kr. 64 13 6 84 47 35

Oms. > 10
mio. kr. 41 14 5 92 53 34

Kilde: Konkurrencestyrelsens egne beregninger.

 

Der er ingen entydig sammenhæng mellem størrelse og tidsforbrug på opgaverne, jf. tabel 3. Det er derfor
ikke muligt at påvise nogen sammenhæng mellem tid og størrelse af virksomhederne. Dette kan imidlertid
skyldes, at egentlige fordele og besparelser på tidsforbruget først afsløres for virksomheder med betydelig
større omsætning.

I det følgende ses derfor på tidsforbrug for virksomheder med en omsætning på mere end 50 mio. kr. og
for virksomheder med en omsætning på mindre en 50 mio. kr., jf. tabel 4.

Tabel 3. Gennemsnitligt tidsforbrug for virksomheder med omsætning større eller mindre end
50 mio. kr.

Opgave
1

Opgave
2

Opgave
3

Opgave
4

Opgave
5

Opgave
6

 ---------------------------------- antal timer
--------------------------------

Oms. < 50
mio. kr. 57 14 6 85 48 34
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Oms. > 50
mio. kr. 36 13 4 105 61 43

Kilde: Konkurrencestyrelsens egne beregninger.

 

Hvis omsætningsintervallet øges til 50 mio. kr., ses der ligeledes ingen entydig sammenhæng mellem
størrelsen af virksomhederne og tid, jf. tabel 4. På baggrund af data fra de private virksomheder er det
derfor ikke muligt ud fra en gennemsnitlig betragtning at påvise egentlig stordrift i udførelsen af de 6
standardopgaver.

For kommunerne sker inddelingen efter størrelse på indbyggertallet. De store kommuner har et
indbyggertal, der er større end 60.000 indbyggere.

Tabel 4. Gennemsnitligt tidsforbrug for kommuner med et indbyggertal på mere eller mindre
end 60.000

 Opgave
1

Opgave
2

Opgave
3

Opgave
4

Opgave
5

Opgave
6

 ---------------------------------------- antal timer
------------------------------

Indbyg.
< 60.000

23 9 5 64 33 28

Indbyg.
> 60.000

26 10 3 45 29 34

Kilde: Konkurrencestyrelsens egne beregninger.

 

Ud fra en gennemsnitlig betragtning tyder det ikke på, at de største kommuner anvender mindre tid på
opgaverne end de øvrige kommuner, jf. tabel 5. Data afspejler dermed ikke stordrift for kommunerne.

De største private virksomheder og kommuner anvender således ikke entydigt mindre tid på opgaverne
end de øvrige. Derfor er det ikke udelukkende de største private virksomheder og kommuner, der er de
billigste. Ses der på den billigste tredjedel for private og kommuner, jf. tabel 6.5 og 6.6 i kapitlet, vil
mindre virksomheder og mindre kommuner også være repræsenteret.

Opgørelse af kommunernes udliciteringsgrad på det grønne område

Boks 3 angiver en opdeling af fritidsområdet på udvalgte hovedarter og hovedart 4. Hovedarterne i
kommunernes kontoplan har til formål at specificere kommunernes udgifter efter deres art, fx lønninger,
varekøb samt tjenesteydelser mv. Hovedart 4 tjenesteydelser mv. opdeles på 6 arter, jf. boks 3. Af disse
poster er kommunernes udgifter vedrørende køb af ydelser fra det private marked indeholdt i art 4.5 og
4.9, jf. boks 3.

Boks 3. Opdeling af fritidsområdet på hovedarter
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Kommunernes udliciteringsgrad er udregnet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets
definition af nøgletallet udliciteringsindikator, jf. boks 6.

Boks 4. Definition af kommunernes udliciteringsgrad

Indenrigsministeriet har i sin forklaring til kommunale nøgletal defineret udliciteringsindikatoren som
summen af arterne 45 og 49 i forhold til summen af hovedarterne 1,2 og 4, jf. boks 2. I det følgende
anvendes udliciteringsindikatoren for udtryk for kommunernes udliciteringsgrad.

Udliciteringsgraden udtrykker kommunernes procentvise inddragelse af det private marked til løsning
af opgaver i kommunen. Udtrykket for udliciteringsgraden må dog ses som en approksimation af
kommunernes eksakte udliciteringsgrad, idet der i tælleren for udtrykket for udliciteringsgraden kun
indgår momsbelagte ydelser. Kommunerne modtager også ikke momsbelagte ydelser, som fx visse
sundhedsmæssige tjenesteydelser.

 

I kapitlet omtales kommunalreformens ”automatiske” effekt på udliciteringsgraden. Af figur 6.3 i kapitlet
fremgår det, at de store kommuner udliciterer mest. Da kommunalreformen medfører flere store
kommuner, er det sandsynligt, at kommunernes samlede udliciteringsgrad vil stige.

Konkurrencestyrelsen har udført en beregning af udliciteringsgraden, som den kan se ud efter
kommunalreformen, jf. tabel 6. Beregningen dækker over to tilfælde. I det første tilfælde er
udliciteringsgraden beregnet på kommunestørrelse ud fra en antagelse om uændret udliciteringsgrad og
dermed svarende til gennemsnittet af de sammenlagte kommuners hidtidige udliciteringsgrader (”fastlåst
effekt”) og i det andet tilfælde ud fra en antagelse om, at den sammenlagte kommunes udliciteringsgrad
kommer til at gælde for alle de sammenlagte mindre kommuner (”automatisk effekt”).

Tabel 5. kommunernes udliciteringsgrad før og efter kommunalreformen

 
Før

kommunal-
reformen

Efter
kommunal-
reformen

(Fastlåst effekt)

Efter
kommunal-
reformen

(Automatisk effekt)

små mellem store små mellem store små mellem store

45 & 49 (mio. kr.) 65,8 116,9 199,6 17,9 114,4 249,9 17,9 114,4 282,4
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Hovedart 1-4 (mio. kr.) 307,1 389,5 627,5 81,6 354,6 882,5 81,6 354,6 882,5

Udl.grad (pct.) 21 30 32 22 32 28 22 32 32

Samlede Udl. Grad
(pct.) 29 29 31

Kilde: Danmarks Statistiks kommunale regnskaber for fritidsområdet (konto 0.20-0.24).
Konkurrencestyrelsens egne beregninger.

Den ”fastlåste effekt” består i, at mindre kommuner med lavere udliciteringsgrad lægges sammen og
danner nye store kommuner. Disse nye store kommuners hidtidige høje udliciteringsgrad vil blive trukket
ned af de lavere udliciteringsgrader i de mindre kommuner, og udliciteringsgraden for de store kommuner
vil falde til 28 pct., jf. tabel 6, mens den samlede udliciteringsgrad vil være uændret.

Den ”automatiske effekt” består i, at sammenlægningen antages at få de mindre kommuner til alt andet
lige at udlicitere i samme omfang som svarende til den hidtidige udliciteringsgrad for den tilsvarende
kommunestørrelse. Før kommunalreformen udliciterede de store kommuner 32 pct., jf. tabel 6. Hvis det
antages, at de nye store kommuner fortsat vil udlicitere i samme omfang som hidtil, selv om de nu
omfatter mindre kommuner med en udliciteringsgrad, der hidtil har været lavere, så vil den absolutte
udlicitering for fx de store kommuner, set under ét, ”automatisk” øges til 282,4 mio. kr. fra 249,9 mio. kr.,
jf. tabel 6. Denne stigning bevirker, at den samlede udliciteringsgrad ”automatisk” vil stige fra 29 til godt
31 pct., jf. tabel 6.

[1] www.statistikbanken.dk
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