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Efter at flere statslige myndigheder har dumpet
KL’s lukkeliste, kanman nu ånde lettet op på de
lukningstruede anlæg. KL-politikere mener ikke,
at en liberalisering af sektoren er en god idé.

tekst MADS BRANDSEN

Det vakte både begejstring og
lettelse hos flere borgmestre og
affaldsselskaber, at 10 af landets i
alt 26 forbrændingsanlæg allige-
vel ikke skal lukke i 2030.
Medden såkaldte lukkeliste, der
skal barbere den samlede ka-
pacitet ned, så den passer til en
fremtid, hvor vi sorterer endnu
mere affald, havdeKLpåtaget sig
at udpege de 10mindst effektive
anlægmedhenblik på lukning.
Menden liste hældteEnergi-
styrelsen,Miljøstyrelsen og
Forsyningstilsynet ned ad bræt-
tet i forrige uge. Vurderingen af
anlæggenesmiljøpåvirkning er
for upræcis, beregninger for for-
delingen af affaldet er ikke ret-
visende, og der ikke er tilstræk-
kelig dokumentation for, at de
10 anlægnu også er demindst
effektive, lyder det i et alenlangt
notat, hvor ogsåKammeradvo-
katen vurderer juraen bag.
–Hvor er jeg glad for, at Energi-
styrelsen i dag har besluttet at
dumpeKL’s lukkeliste. En be-
slutning, der redderARGO’s for-
brændingsanlæg i Roskilde. Tak
til gode borgmesterkolleger for
kampen, skrev Solrøds borgme-
sterNielsHörup (V) påTwitter.
Køges borgmesterMarie Stærke
(S) kvitterede fluks.

KL: Embedsværkets ønske
Hos formanden for KL’smiljø-
og forsyningsudvalg, Frede-
rikshavns borgmester Birgit

Hansen (S), er tonen en noget
anden. På tværs af partierne
i KL’s bestyrelse er der enig-
hed om, at en liberalisering
af affaldsmarkedet ikke er
vejen frem,men hun er ikke
overrasket over, at lukkeli-
sten blev arkiveret lodret.
–Medmyndighedernes af-
visning af forslaget ser em-
bedsværket nu ud til at få den
løsning, de har ønsket sig, lige
siden den tidligere regering lan-
cerede sit forslag til forsynings-
strategi: en liberalisering af
området, siger hun.
Og det er netop, hvad der nu
vil ske. Partierne bag aftalen

Affaldsforbrænding på vej i udbud
om fremtidens affaldssektor –
regeringen, Venstre, Radikale
Venstre, SF, Det Konservative
Folkeparti, Liberal Alliance
og Alternativet – har nemlig
givet hinanden håndslag på, at
området skal sendes i udbud,
hvis ikke KL kunne lave en til-
fredsstillende liste.
Derfor forventer Venstres for-
syningsordfører, CarstenKis-
smeyer, at det bliver det næste
skridt.
–Denpolitiske aftale, vi indgik
sidste år, står vedmagt. Og det
fremgår af den, at næste fase er,
at vimå arbejdemed enudbuds-
model. Det var ogsåVenstres
oprindelige holdning, og det vil
vi arbejde videremed. Vi afven-
ter de politiske drøftelser, der
forhåbentlig kommer efter vin-
terferien, siger han til Nyheds-
magasinetDanskeKommuner.
Hos Dansk Affaldsforening un-
derstreger formandMads Ja-
kobsen, der er byrådsmedlem
for Venstre i Struer, at kommu-

nerne og dermed borgerne skal
holdes skadesfri, hvis området
konkurrenceudsættes.

Må tage ansvaret
– Kommunerne har gennem
tiden investeret i affaldsener-
gianlæg for at løse enmiljø-
opgave for samfundet – med
godkendelse af staten. Det er
en opgave, vi har løst – og løst
godt. Når Folketinget og staten
nu varsler store ændringer af
rammevilkårene, må de også
tage ansvaret for de økonomi-
ske konsekvenser, det vil have
for kommuner med anlæg, der
skal lukkes før tid, mener han.
Enhedslistens miljøordfører
Peder Hvelplund afviser over
for netmediet CleantechWatch
at liberalisere affaldssektoren.
Afvisningen af listen har store
fejl og mangler, siger han.
Klima- og energiminister Dan
Jørgensen (S) ønsker ikke at
kommentere sagen. •
mdbr@kl.dk
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