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”Hvis affaldsmarkedet liberaliseres, står 
vi i Svendborg Kommune med en gæld på 
180 mio. kr., som vi har garanteret for, da 
kraft-varmeværket blev etableret. Liberali-
seringen vil især give problemer i de 12-15 
kommuner, hvor man som i Svendborg har 
affaldsforbrændingsanlæg, der forbrænder 
mindre end 100.000 tons affald om året; 
men på sigt kan alle kraftvarme-værker 
- med de nuværende afgifter - få proble-
mer,” konstaterer Flemming Madsen, der 
er formand for Udvalget for teknik og miljø 
i Svendborg Kommune. Han er parat til at 
kæmpe for kraft-varmeværkets overlevelse, 
lige så snart lovforslaget om liberalisering af 
affaldsområdet fremsættes i Folketinget.

”Vi har 180 mio. gode grunde til at 
bringe budskabet helt frem til Folketinget,” 
konstaterer Flemming Madsen.

I dag skal affaldsselskaberne aflevere 
affaldet lokalt, hvis dette krav bortfalder, 
er Flemming Madsen overbevist om, at 
affaldet fra Sydfyn vil ende i Odense, for 
mens der skal betales ca. 700 kr. pr. tons 

affald der indleveres i Svendborg, kan deres 
kollegaer i Odense nøjes med at betale det 
halve pr. tons, fordi det store kraft-varme-
værk i Odense er langt mere rationelt i drift, 
end det mindre værk i Svendborg.

overkapacitet
Inden finanskrisen kunne kraft-varme-
værket i Svendborg knap følge med; men 
siden er det gået ned ad bakke med affalds-
mængden, og Flemming Madsen vurderer, 
at der i dag er overkapacitet på området.

”Hvis regeringen fastholder, at affald 
i Danmark skal belægges med afgifter, og 
samtidig vil liberalisere, så kan det bliver 
endnu værre. I dag kan dagrenovation ikke 
eksporteres, men det vil kunne blive en 
vare som andet affald, og kan derfor ikke på 
sigt bindes til Danmark. Alt affald kan sag-
tens flyttes over grænserne, og vi ved, at 
der i vore nabolande er opført rigtig mange 
affaldsforbrændingsanlæg, der ligesom vi, 
mangler tilførsel af affald. Disse værker er 
ikke afgiftsbelagte.  Så mon ikke en dansk 

180 millioner 
gode grunde

Liberalisering af affaldsområdet 
truer Svendborg Kommunes 
kraft-varmeværk.

Af | Irene Brandt

”Det startede med Svens Aukens decentrale kraft-var-
me-værker; men med tiden er grundlaget for etableringen 
af værkerne blevet undermineret, og mister vi forsynings-
sikkerheden, så dør kraft-varmeværkerne.

Flemming Madsen, formand for Udvalget for  
teknik og miljø i Svendborg Kommune.
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vognmand ville vælge at køre affaldet en tur 
over grænsen i stedet for at aflevere det til 
et dansk kraft-varmeværk og samtidig skulle 
betale betydeligt mere for at komme af 
med affaldet?” spørger Flemming Madsen.

skatteyderne betaler
Årsagen til rodet på affaldsområdet ligger 
flere årtier forud, hvor skiftende regeringer 
har brugt affaldsområdet til skiftende løsnin-
ger på energiudfordringerne med det resul-
tat, at de forskellige økonomiske subsidier 
er vekslet hen over årene.

”Det startede med Svens Aukens de-
centrale kraft-varme-værker; men med tiden 
er grundlaget for etableringen af værkerne 
blevet undermineret, og mister vi forsynings-
sikkerheden, så dør kraft-varmeværkerne,” 
siger Flemming Madsen og fortsætter:

”Vi står altså med et samfundsskabt 
problem, som vi alle derfor også skal være 
med til at løse. Gør vi ingenting, må vi 
se i øjnene, at det er skatteyderne i de 
kommuner, hvor kraft-varmeværkerne må 

opgive, der står med regningen - og så er 
et område, der skal være brugerfinansieret 
pludseligt blevet til et skatteyderfinansieret 
område.”

en overskuelig løsning
I og med at det kun er få kommuner, der 
står med et tilsvarende problem, forventer 
Flemming Madsen ikke, at der vil være sær-
lig stor lydhørhed for Svendborg Kommu-
nes protester over at miste forsyningssik-
kerheden til deres affaldsforbrænding.

”På den anden side kan det vise sig 
at være en fordel, at vi ikke er så mange. I 
hvert fald er det en økonomisk overskuelig 
løsning for staten at vedtage loven og sam-
tidig holde kommunerne økonomisk ska-
defri, når de må lukke kraft-varmeværkerne 
og dække underskuddet,” siger Flemming 
Madsen.

Vi kan ikke ændre verden
Derudover er Flemming Madsen ambivalent 
over for i det hele taget at forbrænde affald.

”Set fra en klimavinkel er det et rigtig 
dårligt regnestykke - også selvom affalds-
forbrænding kategoriseres som CO2-neu-
tral energiforsyning; men ideelt set bør alt 
affald først og fremmest kildesorteres og 
genbruges i størst muligt omfang. Proble-
met er, at jo mere vi genbruger, des mindre 
er der til de offentlige kraft-varmeværker, 
som i forvejen mangler tilførsel af affald. 
Derfor handler det for mig om, at vi gør, 
hvad vi kan, for at præge udviklingen - vel 
vidende, at vi i Svendborg ikke kan ændre 
verden; men det skal kunne ses, at det er 
genbrug, der er vores målsætning, og at 
det er i denne retning, vi bevæger os - også 
selvom målet først nås langt ude i fremti-
den,” siger Flemming Madsen og tilføjer:

”… og at køre affald til forbrænding i 
Tyskland, er i hvert fald ikke et skridt hen 
mod denne målsætning!”

i dag kan dagrenovation ikke eks-
porteres, men det vil kunne blive en 
vare som andet affald, og kan derfor 
ikke på sigt bindes til Danmark, kon-
staterer Flemming Madsen, der er 
formand for udvalget for teknik og 
miljø i Svendborg Kommune.
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