
Notatark

Sagsnr. 07.04.10-P16-1-18

Sagsbehandler
Daniel Kvist Sørensen

27.11.2018

Uddybning af plan i forhold til vedtægtsændringer

Prioritet 1:
Forbrændingskapacitet sikres via Måbjergværket ved Holstebro (MEC-BHP) samt ved 
etablering af ny tilpasset forbrændingskapacitet i Esbjerg. 
 
Prioritet 2:
Forbrændingskapacitet sikres ved etablering af ny affaldsforbrændingslinje i Esbjerg.
 
Prioritet 3:
Forbrændingskapacitet søges sikret ved afklaring af muligheder for etablering af nyt af-
faldsforbrændingsanlæg ved Herning/Ikast (forventet mulig fra år 2027).
 
Varmeafsætning er et afgørende forhold for mulighederne for forbrænding af affald. Der-
for skal udviklingen af de relevante varmemarkeder løbende afdækkes.

 
Alternativer til MEC-BHP vil også være en mulighed, ligesom fortsat drift af den ældste 
ovnlinje i Kolding (linje 2) medtages i den fremtidige planlægning efter 2023.
 
I forbindelse med, at det nuværende kulkraftsværk i Esbjerg forventes udfaset i 2023, 
opstår der et varmeafsætningsmarked, som kan udfyldes med overskudsvarme fra af-
faldsforbrænding. En analyse af affaldsmængderne i Energnist’s opland sammen med Mil-
jøstyrelsen, Energistyrelsen samt ejerkommunerne viser en svag stigning i affaldsmæng-
der til forbrænding i perioden frem mod 2030. Dette, sammenholdt med, at den ældste 
ovnlinje i Kolding forventes nedlukket i perioden, betyder, at der kan skabes en god ba-
lance mellem affaldsmængder og kapacitet i Energnist´s opland ved etablering af ny af-
faldslinje i Esbjerg. Dertil kommer, at Din Forsyning A/S har tilkendegivet positiv interes-
se for aftag af affaldsvarmen.
 
Scenarie-analyse fra Rambøll viser desuden, at etablering af egen ny kapacitet i Esbjerg 
er den økonomisk mest attraktive løsning set i forhold til løsninger, hvor affaldet udby-
des. Fordel over kalkulationsperioden indtil 2030 er på knap 1,4 mia. kr. i forhold til nu-
værende løsning (NPV = net present value).
 
En forudsætning for etablering af ny kapacitet er imidlertid, at der godkendes et affalds-
grundlag i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 50 b, stk. 1, hvilket Energnist ansøgte 
om i foråret 2017. Energistyrelsen har tolket § 50 b anderledes end tidligere og givet af-
slag på ansøgningen. Energnist’s bestyrelse har derfor den 30. oktober 2018 besluttet, at 
der er behov for at få klarlagt forudsætningerne og rammerne for Energistyrelsens afslag 
på ansøgning om affaldsgrundlag i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 50 b.
 
Status for Energnist’s arbejde med plan for fremtidig forsyningssikkerhed er således, at 
det for nuværende ikke er muligt at realisere den del af den prioriterede plan for forsy-
ningssikkerhed, der omfatter etablering af ny kapacitet. Dermed bør fokus være på sik-
ring af kapacitet via samarbejde med MEC-BHP og evt. andre forbrændingsselskaber. 
Med det udgangspunkt anmoder Energnist ejerkommunerne om at godkende de nødven-
dige rammer herfor. 
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Som tidligere nævnt viser Rambølls beregninger imidlertid, at den klart mest fordelagtige 
løsning for Energnist er etablering af eget anlæg, uanset om det bliver i Esbjerg eller i 
Herning/Ikast området. Energnist arbejder videre med disse muligheder, og dermed også 
med godkendelsen af affaldsgrundlaget for at sikre, at Energistyrelsens afgørelse er kor-
rekt og afgivet på det korrekte grundlag. Det må derfor forventes, at der efterfølgende 
kan fremkomme yderligere punkt(er) til beslutning i ejerkommunerne, herunder også så-
fremt der senere lægges op til etablering af yderligere kapacitet med deraf følgende hæf-
telser, som i kraft af vedtægternes punkt 10.7 skal godkendes af såvel repræsentantskab 
som ejerkommunerne.
 


