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Historik for 153. Plan for fremtidig forsyningssikkerhed

Bestyrelsen for Energnist godkendte på møde den 7. september 2016 den gældende 
”Strategi for Energnist” efter forudgående høring hos ejerkommunerne.
 
Strategien indeholder, ud over missioner og visioner for selskabets virke, også en strate-
gi bestående af 3 delelementer jf. nedenstående. Del 1 samt part af Del 2 er primært 
inddraget i arbejdet med sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed: 
 
Del 1:
”Senest med udgangen af 2018 skal kommunerne godkende en plan for sikring af den 
fremtidige forsyningssikkerhed. Energnist skal senest med udgangen af 2017 have pla-
nen klar til kommunal behandling. I denne forbindelse skal indgå en afklaring af selska-
bets opland.”
 
Del 2:
”Behov for og krav til yderligere sortering af modtaget affald afklares inden 2018. Dette 
sker blandt andet ved involvering af relevante myndigheder, ejerkommunerne og under 
hensyntagen til gældende affaldsplaner.”
 
Del 3:
I 2016-2017 skal der arbejdes med Energnist’s overordnede holdninger i forhold til ram-
merne for affaldsforbrænding i Danmark. Det skal sikres, at Energnist på udvalgte områ-
der taler med én stemme med henblik på størst mulig gennemslagskraft.
 
Med udgangspunkt i strategiens ”Del 1” har Energnist arbejdet på en plan for, hvordan 
der sikres tilstrækkelig forbrændingskapacitet fremadrettet. Arbejdet har resulteret i en 
række rapporter og notater, hvor mængdegrundlag, forbrændingskapacitet, varmeafsæt-
ning og løsningsmuligheder beskrives og vurderes. Energnist har undervejs i processen 
afdækket flere muligheder for, hvordan den fremtidige kapacitet til energiudnyttelse af 
den del af affaldet, der ikke er egnet til genanvendelse, kan tilvejebringes.
 
Med det udgangspunkt har Energnist’s bestyrelse, på møde den 30. oktober 2018, be-
sluttet at fastholde den oprindelige plan for fremtidig forsyningssikkerhed med følgende 
prioriterede løsningsmuligheder, der også tidligere har været til høring hos ejerkommu-
nerne og efterfølgende blev drøftet på blandt andet temadag den 31. maj 2018, hvor po-
litikere og embedsfolk fra ejerkommunerne deltog.  Fastholdelsen omfatter dog tilføjelse 
af sidste afsnit i planen omkring alternativer til MEC-BHP og Kolding linje 2.


