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D et var ikke nogen behage-
lig tidlig julegave, som ti
af landets forbrændings-
anlæg fik sidste år. De
optræder på den såkaldte
lukkeliste – en liste over
de anlæg, der bør lukkes,

fordi den samlede forbrændingskapacitet
fremmod2030 skal barberes nedmed30
procent som følge af, at vi alle skal til at sor-
tere affaldet bedre.
Syv af anlæggene er drevet af kommuner-
ne,mens tre af de lukningstruede anlæg –
Hammel Fjernvarme, Aars Fjernvarmeog
SønderborgKraftvarme– alle er forbrugere-
jede, og de afviser at overgive sig frivilligt.
– Vi har allieret osmed advokatfirmaet
Horten for at undersøge, omman kan lukke
forbrugerejede anlæg. Detmener vi ikke,
man kan. KL har ingen bemyndigelse til

LUKKELISTE MØDES
MED MODSTAND
Tre af de forbrugerejede forbrændingsanlæg, som KL
har indstillet til lukning, nægter at overgive sig frivilligt.
De mener ikke, man kan pålægge dem at lukke.
tekst MADS BRANDSEN

at bestemme over os, lyder det fra Niels
Haugaard, der er direktør for Hammel
Fjernvarme.
En af landets førende eksperter indenfor
forsyningsret, professor Bent Ole Gram
Mortensen fra SyddanskUniversitet, me-
ner umiddelbart, at de tre forbrugerejede
værker har en god sag.
– Når vi har at gøremed privatejede værker,
får det hurtigt karakter af en ekspropriati-
on. Jeg kan ikke se, hvordanman kan beor-
dre dem til at lukke, hvis de overholder alle
tilladelser, og jeg deler deres undren over,
at KLmelder ud, at nogle private anlæg skal
lukkes, siger han.
Der er dog enmulighed. Folketinget kan
i sidste ende beordre de tre anlæg til at
lukke.
– Det vil dogmedføre, at værkerne skal
have erstatning. Og det plejerman ikke at
være begejstret for, siger Bent Ole Gram
Mortensen.
HosHammel Fjernvarme harman svært
ved at se, at der i analysen, der ligger bag
lukkelisten, er brugt de korrekte tal.
– Vi er et af landetsmest effektive forbræn-
dingsanlæg, der udelukkende opererer i
et liberalt marked. Vi har konkurrence-
dygtige behandlingspriser på affald, der
samtidig giver et af landets billigste fjern-
varmepriser. Effektiviteten skyldes hoved-
sageligt, at vi har fjernvarme og affaldsfor-
brænding under samme tag, og der er stort
set ingen, der udnytter energien i affaldet

så godt, som vi gør. Som vi ser det, er vi
kun havnet på listen, fordi vi ligger så tæt
på Aarhus. Vores anlæg har stadig en stor
værdi, siger Niels Haugaard.
Advokatfirmaet Horten ønsker ikke at
kommentere, hvilke skridtman tager i sa-
genmed henvisning til, at man ikke udtaler
sig om konkrete kundeforhold.
KL har allerede tidligt i forløbet under-
streget, at lukkelisten ikke nødvendigvis er
identiskmed den endelige liste over anlæg,
der skal lukkes. Frem til sommer skal kom-
munerne og staten drøfte listen politisk
med henblik på at tilvejebringe en endelig
liste.•mdbr@kl.dk

Jeg kan ikke
se, hvordan
man kan

beordre dem til at luk-
ke, hvis de overholder
alle tilladelser.
Bent Ole GramMortensen, professor,
SyddanskUniversitet

LUKKELISTEN
Disse forbrændingsanlæg bør ifølge KLDisse forbrændingsanlæg bør ifølge KL
tages ud af drift senest i 2030:tages ud af drift senest i 2030:

•• ARGO (Roskilde)ARGO (Roskilde)
•• MEC Bioheat & Power (Holstebro)MEC Bioheat & Power (Holstebro)
•• I/S Norfors (Hørsholm)I/S Norfors (Hørsholm)
•• Affaldsselskabet Vendsyssel VestAffaldsselskabet Vendsyssel Vest
(Hjørring)(Hjørring)

•• AffaldPlus (Slagelse)AffaldPlus (Slagelse)
•• Sønderborg Kraftvarme I/SSønderborg Kraftvarme I/S
•• Aars FjernvarmeAars Fjernvarme
•• Svendborg Kraftvarme A/SSvendborg Kraftvarme A/S
•• Hammel FjernvarmeHammel Fjernvarme
•• Bornholms AffaldsbehandlingBornholms Affaldsbehandling
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