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Vedr. Slagelse Affaldsenergi

Kære Poul og Elmer

I forlængelse af endnu et godt møde den 19. maj 2021 om den videre udvik-
ling vedr. lukning af forbrændingsanlægget i Slagelse, vil jeg tillade mig at 
samle op på sagen, som jeg ser den på nuværende tidspunkt.

Vi indledte drøftelserne i januar 2021 med udgangspunkt i en beslutning i 
Slagelse Byråd, efter indstilling fra vores fagudvalg, om ikke at pålægge SK 
Forsyning aftagepligt efter udgangen af 2021 i forhold til damp fra forbræn-
dingsanlægget i Slagelse. Den beslutning har I, bl.a. ved skrivelse af 18. ja-
nuar 2021 og tilhørende økonominotat, gjort opmærksom på, at bestyrelsen 
i AffaldPlus finder problematisk.

Vi – dvs. AffaldPlus og Slagelse Kommune - har over de seneste måneder 
derfor haft en god dialog med en fri meningsudveksling, og dialogen har 
sammen med udviklingen på området betydet, at vi på mange områder er 
nået tættere på en fælles opfattelse af mulige løsninger.

En mulig løsning, set fra jeres side, kunne, som jeg har opfattet det, således 
være en pakkeløsning bestående af følgende fire elementer: 

1. Tidspunktet for nedlukningen af forbrændingsanlægget i Sla-
gelse kunne være 2023 med mulighed for forlængelse et år ef-
ter nærmere aftale. Naturligvis med tilhørende aftale om, at af-
tage damp fra anlægget frem til nedlukningen.
2. AffaldPlus stopper hurtigst muligt med at importere uden-
landsk affald.
3. Slagelse Affaldsenergi anses mere som et aktiv og mindre 
som en omkostning i forbindelse med nedlukningen i forhold til 
økonominotatet fra januar 2021. (Slagelse Kommune kunne fx 
overtage pladsen og bygningerne med tilhørende nedrivnings-
forpligtelse for en væsentlig mindre sum end den i notatet skit-
serede nedrivningspris)
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4. AffaldPlus overtager administrationen af indsamlingen af da-
grenovation fra Slagelse Kommune, som det er tilfældet i dag 
med Sorø og Ringsted kommuner. (AffaldPlus indsamler i for-
vejen have- og storskrald i Slagelse Kommune)

Jeg vil på vores Økonomiudvalgsmøde den 25. maj 2021 drøfte perspekti-
verne i de nævnte fire punkter med udvalgets medlemmer, idet min indstil-
ling vil være, at der positivt arbejdes videre med de fire punkter som en 
samlet pakke. 

Dagen efter udvalgsmødet vil jeg sørge for, at udvalgets tilkendegivelser 
meddeles jer, så I har mulighed for at drøfte sagen yderligere på næste be-
styrelsesmøde i AffaldPlus den 28. maj 2021.

Venlig hilsen

John Dyrby Paulsen
Borgmester
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