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1. Navn og hjemsted 
 

1.1 Fællesskabets navn er ARGO I/S 
 

1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets bestyrelse. Hjemstedet skal væ-
re en kommune i Region Sjælland. 

 
 

2. Interessentkommuner 
 

2.1 Fællesskabet består af de ni (9) interessentkommuner, der med virkning fra 1. januar 
2007 har deltaget i sammenlægningen af I/S KARA og Noveren I/S, samt interessent- 
kommuner i Sjællands-regionen, der efterfølgende optages i Fællesskabet. Sammen- 
lægningen er gennemført med I/S KARA som det fortsættende interessentskab. 

 
2.2 Pr. 1. januar 2010 er interessentkommunerne følgende: 

Greve Kommune 
Holbæk Kommune 
Kalundborg Kommune 
Køge Kommune 
Lejre Kommune 
Odsherred Kommune 
Roskilde Kommune 
Solrød Kommune 
Stevns Kommune 

 
 

3. Formål og opgaver 
 

3.1 Fællesskabets formål er at etablere og drive anlæg til behandling, genanvendelse, for- 
brænding og deponering af affald samt at varetage andre driftsopgaver for interessent- 
kommunerne i Sjællands-regionen. 

 
3.2 Fællesskabets opgaver består af grundydelser og tilvalgsydelser. Grundydelserne er de 

ydelser, som alle interessentkommuner modtager af Fællesskabet. Tilvalgsydelserne er 
de ydelser, som den enkelte interessentkommune kan beslutte at aftage fra Fællesska- 
bet. 

 
3.3 Interessentkommunerne udarbejder affaldsregulativer, hvoraf det fremgår, at interes- 

sentkommunerne har pligt til at levere, og at Fællesskabet har pligt til og eneret på at 
behandle og deponere det i punkt 3.4 omhandlede affald. 



 

 
 

3.4 Fællesskabets grundydelser er: 
 

(1) Kompostering af haveaffald 
(2) Genanvendelse af papir, pap og plast 
(3) Håndtering af farligt affald 
(4) Forbrænding af affald 
(5) Deponering af affald 

 

3.5 Fællesskabets tilvalgsydelser er blandt andet: 
 

(1) Genanvendelse af øvrige produkter, fx glas, metal, elektronik, gips med videre 
(2) Drift af genbrugsstationer 
(3) Drift af genbrugskuber 
(4) Biologisk affaldsbehandling 
(5) Affaldsplanlægning 
(6) Affaldsregistrering 
(7) Regulativudarbejdelse 
(8) Udarbejdelse af fælles information 
(9) Affaldsfagligt videncenter 
(10) Erhvervsaffaldskonsulenter 
(11) Udbud af kommunale indsamlingsopgaver 
(12) Administration af kommunale indsamlingsopgaver 

 

3.6 Fællesskabet kan indgå samarbejdsaftaler med andre kommunale fællesskaber, kom- 
muner eller private virksomheder samt oprette eller deltage i selskaber til varetagelse af 
opgaver, der i henhold til lovgivningen kan udføres af Fællesskabet. Samtykke skal ind-
hentes fra statsforvaltningen, i det omfang det følger af den kommunale lovgivning. 

 
 

4. Kapital 
 

4.1 Interessentkapitalen er den egenkapital, som interessentkommunerne havde ved sam- 
menlægningen eller senere indskyder i forbindelse med indtræden i Fællesskabet eller 
ved forhøjelse af interessentkapitalen. Fællesskabets egenkapital udover interessent- 
kapitalen betegnes nettoformuen. 

 
4.2 I forbindelse med sammenlægningen er interessentkommunernes interessentkapital 

den egenkapital, som tilkom interessenterne i I/S KARA før sammenlægningen, og den 
egenkapital, som blev udloddet til interessenterne ved opløsningen af Noveren I/S. I en 
åbningsbalance opgjordes pr. 1. januar 2007 interessentkommunernes andele af inte- 
ressentkapitalen i overensstemmelse med de kommunale budget- og regnskabsregler. 

 
4.3 Ved senere indtræden fastsættes interessentkapitalen ved aftale med Fællesskabet. 



 

 
 

 

5. Hæftelse 
 

5.1 Over for tredjemand hæfter interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for de 
forpligtelser, der påhviler Fællesskabet. 

 
5.2 Indbyrdes hæfter interessentkommunerne for de forpligtelser, der påhviler Fællesska- 

bet, efter registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i den aktuelle funktionsperiode for 
de kommunale råd. 

 
 

6. Bestyrelse 
 

6.1 Bestyrelsen er Fællesskabets øverste myndighed. 
 

6.2 Hver interessentkommune udpeger blandt kommunalbestyrelsens medlemmer et med- 
lem og en personlig suppleant til Fællesskabets bestyrelse. 

 
6.3 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-års periode, der indledes den 1. januar i  

det første år i funktionsperioden for de kommunale råd. Ophører et bestyrelsesmedlem 
med at være medlem af en kommunalbestyrelse, udpeger interessentkommunen et nyt 
medlem. 

 
6.4 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. 

 

6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne og stemmerne 
er til stede. 

 
6.6 Hvert medlem har én (1) stemme for hver hele 10.000 indbyggere i interessentkommu- 

nen. Indbyggertallet opgøres på grundlag af registerfolketallet pr. 1. januar i det første  
år i den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd. 

 
6.7 Bestyrelsens beslutninger kræver tilslutning fra et flertal af de afgivne stemmer og et 

flertal af de på bestyrelsesmødet repræsenterede kommuner. 

 
6.8 Følgende beslutninger kræver tilslutning fra ¾ af de afgivne stemmer og ¾ af de på be-

styrelsesmødet repræsenterede kommuner: 

 
(1) Ændring af vedtægterne, jf. dog punkt 6.9. 
(2) Optagelse af lån, garantistillelse og forhøjelse af interessentkapitalen 
(3) Optagelse af nye interessentkommuner 
(4) Opløsning 



 

 
 

Ovennævnte beslutninger kræver to behandlinger i bestyrelsen med mindst fire (4) 
ugers mellemrum. Vedtægtsændringer skal godkendes af det kommunale tilsyn. 

 
6.9 Beslutninger, der er omfattet af punkt 6.8(1), 6.8(3) og 6.8(4), skal tillige godkendes af 

de enkelte kommunalbestyrelser. 

 
6.10 Der udarbejdes beslutningsprotokol efter hvert bestyrelsesmøde. Protokollatet under- 

skrives af de tilstedeværende medlemmer. 

 
6.11 Bestyrelsesmøder indkaldes, når formanden finder det hensigtsmæssigt, men dog 

mindst fire (4) gange årligt. Bestyrelsesmøder indkaldes ved skriftlig meddelelse og 
dagsorden til hvert enkelt medlem med mindst syv (7) dages varsel. 

 
6.12 Der ydes bestyrelsens medlemmer diæter efter reglerne i den kommunale styrelseslov. 

Formanden modtager et fast vederlag. Bestyrelsen kan beslutte, at næstformanden 
modtager et fast vederlag. 

 
 

7. Daglig ledelse 
 

7.1 Bestyrelsen ansætter en direktør, der forestår den daglige ledelse. 
 
 
 

8. Årsrapport og budget 
 

8.1 Bestyrelsen udarbejder årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabs- 
loven. 

 
8.2 Årsrapporten med revisionens beretning fremsendes til interessentkommunerne og Til-

synet. 

 
8.3 Fællesskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 

 
8.4 Budgetforslag for det kommende regnskabsår og forslag til flerårigt budgetoverslag,  

skal senest ultimo maj forelægges til bestyrelsens godkendelse og skal inden den 15. 
juni sendes til interessentkommunerne. 

 
8.5 Fællesskabets lånoptagelse og udstedelse af garantier skal være i overensstemmelse 

med reglerne for kommuners lånoptagelse. 



 

 
 

9. Revision 
 

9.1 Bestyrelsen vælger en af Tilsynet godkendt revisor, der reviderer årsrapporten. 
 

9.2 Beretning om revision af årsrapporten samt en med revisionspåtegning forsynet års- 
rapport skal afgives i så god tid, at den senest den 31. maj kan forelægges bestyrelsen 
til godkendelse. Bestyrelsen træffer afgørelse om revisionens bemærkninger. 

 
 

10. Tegningsregel 
 

10.1 Fællesskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med Fæl- 
lesskabets direktør eller af den samlede bestyrelse. 

 
 

11. Udtræden og opløsning 
 

11.1 Udtræden af Fællesskabet kan ske med ét (1) års skriftlig varsel til en 1. januar. 
 

11.2 Ved udtræden har den udtrædende interessentkommune forlods krav på sin andel af 
interessentkapitalen. 

 
11.3 Den udtrædende interessentkommune har udover andel af interessentkapitalen krav på 

en andel af Fællesskabets positive nettoformue i forhold til registerfolketallet pr. 1. ja- 
nuar i det første år i den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd. Hvis netto- 
formuen er negativ, skal den udtrædende interessentkommune tilsvarende dække sin 
andel i forhold til registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i den aktuelle funktionspe- 
riode for de kommunale råd. 

 
11.4 Den udtrædende interessentkommune skal erstatte de dokumenterede direkte og indi- 

rekte tab, som Fællesskabet lider som følge af interessentkommunens udtræden. 

 
11.5 Ved opløsning udbetales interessentkapitalen forlods til interessentkommunerne. Den 

positive eller negative nettoformue fordeles i forhold til registerfolketallet pr. 1. januar i 
det første år i den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd. 

 
11.6 Opløsning og udtræden af Fællesskabet og de økonomiske vilkår herfor skal godken- 

des af det kommunale tilsyn. 
 
 

12. Tvister 
 

12.1 Uoverensstemmelser, som måtte opstå mellem interessentkommunerne eller mellem 
Fællesskabet og en eller flere interessentkommuner vedrørende fortolkning af  nærvæ- 



 

 

rende vedtægter eller vedrørende Fællesskabets drift eller opløsning, herunder vilkår  for ud-
træden, afgøres af det kommunale tilsyn. Det kommunale tilsyns afgørelse eller udtalelse, jf. 
kap. VII i lov om kommunernes styrelse, kan indbringes for indenrigs- og socialministeren. 

 
12.2 Efter sagens forelæggelse for det kommunale tilsyn kan sagen indbringes for domsto- le-

ne. 

 
 

13. Ikrafttræden 
 

13.1 Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2007. 
 

13.2 Ændringerne af vedtægternes punkt 6.6 og 6.9 træder i kraft, når bestyrelsen har ved- ta-
get ændringerne. 

 
13.3 Ændringen af vedtægternes punkt 2.2 træder i kraft den 1. januar 2009. 

 
13.4 Ændringerne af vedtægternes punkt 2.1, 4.1, 4.2, 8.3, 9.2 og 12.1 træder i kraft, når besty-

relsen har vedtaget ændringerne. Ændringerne af punkt 2.2 og 6.6 træder i kraft den 1. jan-
uar 2010. 

 
13.5 Ændringerne af vedtægternes punkt 3.6, 6.9, 8.1, 11.3 og 11.5 træder i kraft, når besty- rel-

sen og interessentkommunernes kommunalbestyrelser har vedtaget ændringerne. 
 

13.6 Ændringerne af vedtægternes punkt 8.1 træder i kraft den 21. februar 2012. 
 
 

***** 
 

De i punkt 13.2 nævnte vedtægtsændringer er godkendt af bestyrelsen den 23. januar 
2007 og den 8. marts 2007. 

 
Vedtægterne for KARA/Noveren er godkendt af Statsforvaltningen Sjælland i skrivelse af 
13. december 2007. 

 
Den i punkt 13.3 nævnte vedtægtsændring er besluttet af bestyrelsen den 25. marts 2008 og 
den 28. april 2008. Vedtægtsændringen er godkendt af Statsforvaltningen Sjælland i skrivel-
se af 21. august 2009. 

 
De i punkt 13.4 nævnte vedtægtsændringer er besluttet af bestyrelsen under bestyrel- ses-
møder den 16. september 2009, 20. oktober 2009, 10. marts 2010 og 17. april  2010. Ved-
tægtsændringen er godkendt af Statsforvaltningen Sjælland i skrivelse af 12. november 
2010. 



 

 

 
 

De i punkt 13.5 nævnte vedtægtsændringer er besluttet af bestyrelsen under bestyrelsesmøder 
den 27. april 2011 og 31. maj 2011 og er efterfølgende godkendt af interessentkommunernes 
kommunalbestyrelser. Vedtægtsændringen er godkendt af Statsforvaltningen Sjælland i skrivelse 
af 28. september 2011. 

 
Den i punkt 13.6 nævnte vedtægtsændring er foretaget af Statsforvaltningen Sjælland ved brev 
af 21. februar 2012. 

 

De i punkt 1.1. nævnte vedtægtsændringer er besluttet af bestyrelsen under bestyrelsesmøder 
den 15. maj 2017 og den 15. september 2017, og er efterfølgende godkendt af interessentkom-
munernes kommunalbestyrelser. Vedtægtsændringerne er godkendt af det Kommunale Tilsyn 
(Ankestyrelsen) i skrivelse af 26. juni 201 
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