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Konkret plan for tilpasning af forbrændingskapaciteten 

 

Kære Dan Jørgensen 

 

Tak for dit brev af 6. juli 2020, hvor du anmoder KL om at udarbejde en 

konkret plan for tilpasning af forbrændingskapaciteten til myndighedernes 

godkendelse senest den 1. januar 2021. 

 

Det er KL’s vurdering, at kommunerne fortsat bør kunne løse denne kriti-

ske infrastrukturopgave, de er pålagt, så vi også fremadrettet kan hånd-

tere de danske forbrændingsegnede affaldsmængder klimamæssigt og 

økonomisk effektivt.     

 

Derfor har KL’s bestyrelse har den 27. august 2020 truffet beslutning om 

at imødekomme anmodningen om at udarbejde en plan for at tilpasse ka-

paciteten for affaldsenergien. KL’s plan udarbejdes med afsæt i  neden-

stående:   

 

KL vil inden den 1. januar 2021 levere en tentativ liste over anlæg/ovnlin-

jer, der kan udfases frem mod 2030. Efter 1. januar 2021 er der behov for 

en politisk proces i kommunerne i foråret 2021. Herefter kan en endelig 

liste politisk godkendes i KL’s bestyrelse før sommeren 2021, når de cen-

trale forudsætninger er nærmere klarlagt.   

 

Det er en forudsætning for KL, at kommunerne holdes økonomisk ska-

desløse, så tabene ved nedlukning af den kommunalt ejede forbræn-

dingskapacitet dækkes fuldt ud, også hvis de udgør mere end 200 mio. 

kr. Dette kan fx ske gennem en aftale med staten, når de strandede om-

kostninger er opgjort. 

 

Der skal opnås klarhed om betingelser for organisatorisk ansvarsforde-

ling og selskabsskat. Vedr. aftaletekstens anbefalinger om organisering 

forudsætter KL, at kommunerne også i fremtiden har afgørende indfly-

delse i affaldsselskabernes bestyrelser. Selskabsskat vil kræve lovæn-

dringer.  

 

Der etableres en politisk aftalebaseret model for fordeling af affalds-

mængder og økonomi i hele landet. Det fordrer, at kommuner uden ejer-

skab til forbrændingsanlæg tilknyttes et anlæg direkte via medejerskab 

eller via aftaler. 
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Det er en forudsætning, at planen overholder både dansk lovgivning og 

EU-reguleringen på området. KL forudsætter, at dette afklares af de 

statslige myndigheder og ikke af KL. 

 

Ved efterfølgende beregninger af effektiviseringer i sektoren,  skal de ak-

kumulerede effektiviseringer som følge af planen i årene 2021-

2030 indgå. 

 

Afslutningsvis bemærkes, at aftalepartierne ifølge aftalen har en ambition 

om at holde affaldspriserne i ro. KL vurderer, det vil være svært at reali-

sere. KL’s model foreslår, at udfasningen af kapaciteten sker så tæt på 

2030 som muligt, af hensyn til at opnå den størst mulige reduktion af 

både de strandede omkostninger og de økonomiske konsekvenser af 

bortfald af import. 

 

Med venlig hilsen 

 

  

Jacob Bundsgaard    

Kristian Wendelboe 

 


