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Datum

Ansökan om forskningsmedel

2019-02-01

Observera att ansökan och bilagor endast ska skickas elektroniskt till
konkurrensverket@kkv.se.

1 Sökande (huvudansvarig för projektet)
Namn *

Thomas Broberg
Universitet/högskola eller motsvarande

Institution eller motsvarande

Umeå Universitet

Handelshögskolan/Nationalekonomi

Postadress

Postnr och ortsnamn

Handelshögskolan vid Umeå universitet

901 87 Umeå

Telefonnummer

E-post

* Huvudansvarig för projektet är ansvarig för att uppgifterna som lämnas i ansökningsblanketten är korrekta.

2 Anslagsförvaltare
Universitet/högskola eller motsvarande

Institution

Umeå universitet

Handelshögskolan

Postadress

Postnr och ortsnamn

Handelshögskolan vid Umeå Universitet

907 81 Umeå

Telefonnummer

090-7866515

3 Projektbeskrivning
Projekttitel

Konkurrens om sopor - En analys av marknaden för avfallsförbränning
Projektets relevans för Konkurrensverket (högst 240 tecken)

Välfungerande avfallsmarknader bidrar till en effektiv resursallokering. Vi analyserar
konkurrensen och prisbildning på marknaden för avfallsörbränning. Fokus ligger på att fårstå
vilka roller komparativa fördelar, geografiska avstånd och offentilg upphandling spelar.
Projektet avses starta/startade, datum

Projektet beräknas vara slutfört, datum

2019-09-02

2022-09-01

Sammanfattning på svenska av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1 000 tecken).

I projektet analyseras marknaden för avfallsförbränning för att ultimat avgöra om den fungerar
effektivt. Ett stort fokus läggs på att analysera geografiska avstånd och spatial prissättning. Vi
planerar att samla in anbudsdata från offentliga upphandlinar för att i kombination med annan
data ekonometriskt analysera om anläggningarna utövar lokal/regional marknadsmakt. Samma
data används också för att studera kommunernas upphandlingsbeteende och effekten av en
eventuell avfallsförbränningsskatt. Vi använder slutligen samhällsekonomisk kalkyl för att
analysera om det är samhällsekonomiskt motiverat att genom styrmedel minska
avfallsförbränningens konkurrenskraft och därigenom importen av avfallsbränsle. I analysen
fokuseras avvägningen mellan komparativa fördelar och miljöaspekter. Projektet är i huvudsak
empiriskt och har hög policyrelevans. Projektet kommer att genomföras av Dr. Thomas Broberg
och en doktorand.
Bifoga även en utförligare projektbeskrivning (svenska eller engelska, max 10 A4–sidor) som bilaga till

KB-022

denna ansökan.
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4a Redovisning övriga kostnader

Material och utrustning
Resor
Andra kostnader
Summa

5

År 1

År 2

År 3

19 000

2 000

0

20 000

20 000

20 000

10 600

4 600

2 000

49 600

26 400

22 000

Kostnadssammanfattning (anges i kronor) för nu sökt anslag

Total projektkostnad

2 936 500
Därav söks från
Konkurrensverket

Annan anslagsgivare *

Tidigare erhållna anslag från
Konkurrensverket

2 936 500

0

0

Annan anslagsgivare **

* Anslagsgivarens namn

Ansökan inlämnad, datum

Sökt belopp

** Anslagsgivarens namn

Ansökan bevi jad, datum

Beviljat belopp

6

Övriga projekt som samtidigt kommer att ledas av huvudansvarig

Projekttitel

OBS! Namn och institution på personer som beviljas forskningsbidrag kommer att publiceras på
Konkurrensverkets webbplats. Om en ansökan om forskningsbidrag skickas in till Konkurrensverket innebär
det ett medgivande till att dina personuppgifter registreras och behandlas av Konkurrensverket samt att uppgifter
om namn och institution för beviljade bidrag publiceras på webbplatsen.

