Sorø Bioenergi:
Grøn energi og lokal
cirkulær økonomi
Have- og parkaffald er den med afstand
mest bæredygtige form for biomasse
Affaldet kommer fra AffaldPlus-fællesskabets seks Sydog Vestsjællandske kommuner. Dvs. minimal transport
og brug af grønt haveaffald, der er en fornybar og årligt
tilbagevende ressource fra beskæringer og havearbejde
fra lokalsamfundets egne haver og parker. Kort sagt det
Ellen MacArthurs globalt anerkendte model for cirkulær
økonomi betegner som the power of the inner circle.
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En tur på genbrugspladsen
med traileren fuld af haveaffald giver grøn varme i radiatoren i Sorø og recirkulerer
vitale næringsstoffer, herunder fosfor, til dansk landbrug.
Hele den grønne affaldsressource bruges. De mindre
næringsrige dele i form af
grene og træaffald bliver til
grøn energi, og de mere næringsrige og lettere bionedbrydelige dele i form af bl.a.
blade, planterester og græs
bliver til jordforbedring på
marker.

Klimagevinst

Ved at gå fra naturgas til biomasse sparer vi hvert eneste
år 10.000 tons CO2. Vi giver dermed vores bidrag til at nå
målet om at reducere Danmarks udledning med 70 %
i 2030 og opnå klimaneutralitet i senest 2050.

Lokal recirkulering
Sorø Bioenergi er ejet af AffaldPlus. Det nye fjernvarmeanlæg åbner i 2021.

Om Sorø Bioenergi
1. Have- og parkaffaldet kommer
fra 20 lokale genbrugspladser
og 11 lokale haveaffaldspladser, der samler haveaffald fra
mere end 300.000 borgere.
2. Varmeprisen for et standard
en-familiehus i Sorø forventes
at blive 12.752 kr. per år. I dag
er prisen 15.600 kr., men den
ville stige yderligere til 16.500
kr., hvis man var fortsat med
det nuværende naturgasfyrede
værk.
3. Værket kommer også til at
producere el af haveaffaldet
svarende til 2.200 borgeres
årlige forbrug.
4. På årsbasis kommer 70 % af
energien fra lokalt have- og
parkaffald.
5. Sorø Fjernvarme er et a/s
datterselskab af AffaldPlus,
som er ejet af seks sydvestsjællandske kommuner: Faxe,
Næstved, Ringsted, Slagelse,
Sorø og Vordingborg.
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