
Danmarks 23 forbrændingsanlæg
kan forbrænde flere hundredetu-
sinde tonmere affald, end de gør i
dag. Samtidigmed planer ommere
affaldssortering har regeringen og
et bredt flertal i Folketinget derfor
vedtaget, at nogle af forbrændings-
anlæggene skal lukkes.
Ikke nogen nem opgave, anerkender
formanden for KL’smiljø- og forsy-
ningsudvalg Jacob Bjerregaard (S).
– Alternativet ville skabe endnu
flere udfordringer – både i forhold
til klimaet og samfundsøkonomien,
siger han.
I arbejdetmed at lave listen har KL
allieret sigmed Ea Energianalyse,
der har årelang erfaringmed netop
forsyningsområdet.
Her har det vist sig, at det ikke er nok
at lave en liste. Faktisk laverman
både en liste A og en liste B. Liste A

er en såkaldt indikativ liste, mens
liste B er den liste, der ligger klar til
nytår. Det vender vi tilbage til.
– Det fremgår af aftalen, at demiljø-
mæssigt dårligste anlæg skal lukkes,
demindst effektive skal lukkes, men
også at der skal ske en effektiv forde-
ling af affaldet til de resterende an-
læg, fortæller HansHenrik Lindboe,
der er partner og civilingeniør i Ea
Energianalyse.

En liste er ikke nok
På baggrund af tal fra DCE –Natio-
nalt Center forMiljø og Energi ved
Aarhus Universitet har Ea Ener-
gianalyse først ”oversat” værkernes
miljøpåvirkning til økonomi. For-
skerne vedDCE har regnet ud, hvad
udledningen af forskellige stoffer
koster samfundet i skader påmiljøet.
–Det koster omkring 25 kroner pr.
ton affald imiljøskadeomkostninger.
Sammenlignermanmedbrændeovne
og personbiler, er det ikkemeget, be-
mærkerHansHenrik Lindboe.
Dernæst regnes på, hvor effektivt det
enkelte værk kan brænde affald, hvis
det får lov at udnytte sin fulde kapa-
citet og sælge el og varme efter de lo-
kale forhold. Derefter rangeres alle 23
anlæg, og dermedharman liste A.
Det er bare ikke nok. For at sikre, at
affaldet også fremover fordeles effek-

LUKKELISTEN
TAGER FORM
KL er i gang med at kortlægge, hvilke af landets 23 forbrændings-
anlæg der skal lukkes som følge af den politiske aftale om fremti-
dens affaldssektor. Som led i arbejdet laves der faktisk hele to lister.
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tivt,må der også skeles til geografi.
– Hvis alle anlæg på Sjælland luk-
kes, og det så viser sig, at det koster
300 kroner at transportere affald
fra Sjælland til Jylland, skal det også
regnesmed. Derfor har vi lavet en
model, dermedregner omkostnin-
gerne til transport – og som også ind-
regner, at affaldsmængderne falder,
siger HansHenrik Lindboe.
Til det har Ea Energianalyse brugt
et særligt optimeringsværktøj, som
er videreudviklet til denne opgave.
Resultatet bliver liste B, der har fire
elementermed:Miljø, økonomisk ef-
fektivitet, lokalt behov for at investe-
re i alternativ varmeproduktion og
transport af affaldet.
– Udover kravene i den politiske
aftale indebærer vores plan også
begrænsninger af omkostningerne
til transport, så affaldshåndterin-
gen fortsat er billig. Desuden er det
afgørende, at vi garanterer borgerne
et alternativ til den affaldsenergi, der
bliver udfaset, så der stadig vil være
varme i hjemmene til rimelige priser,
siger Jacob Bjerregaard.
Planen fremlægges formiljøministe-
ren inden nytår. Hermå regeringen
måske til lommerne, lyder det fra
KL-udvalgsformanden.
–Det er afgørende, at kommunerne
får dækket alle omkostninger i for-
bindelsemedde anlæg, der skal lukke
– de såkaldt strandede omkostninger.
Lukning af forbrændingsanlægmå
ikke have negative konsekvenser for
kommunernes økonomi og velfærden.
Når liste B ligger klar før nytår, går der
en proces i gang, hvor listen skal poli-
tisk behandles, og først til sommer vil
listen være endegyldig.• mdbr@kl.dk

DET SIGER AFTALEN
Kapaciteten på de danske forbrændingsanlæg skal ned-Kapaciteten på de danske forbrændingsanlæg skal ned-
bringes, så den passer til de danske affaldsmængder, derbringes, så den passer til de danske affaldsmængder, der
vil falde, når danskerne sorterer mere, så mere affald gen-vil falde, når danskerne sorterer mere, så mere affald gen-
anvendes. Derfor fastsættes et kapacitetsloft svarende tilanvendes. Derfor fastsættes et kapacitetsloft svarende til
de danske affaldsmængder, der i 2030 forventes reduce-de danske affaldsmængder, der i 2030 forventes reduce-
ret med cirka 30 procent i forhold til i dag.ret med cirka 30 procent i forhold til i dag.
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Lukning
af forbræn-
dingsanlæg

må ikke have nega-
tive konsekvenser for
kommunernes øko-
nomi og velfærden.
Jacob Bjerregaard (S), formand for
KL’smiljø- og forsyningsudvalg
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