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Introduktion
Udviklingen af en cirkulær økonomi, som skal gøre væksten i samfundet mere 
bæredygtig, står højt på  dagsordenen. Affaldshåndteringen er en vigtig del af 
omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, hvor materialer og produkter 
recirkulerer, deres værdi udnyttes i langt højere grad og spildet minimeres. 

ARGO skal derfor fremme genanvendelse og genbrug så meget som muligt 
gennem måden vi udvikler og driver vores deponier, kraftvarmeværk, 
genbrugsterminal og genbrugspladser på. Jo mere vi kan være med til at give 
eksempelvis plastikken i affaldsspanden eller de gamle cykler afleveret på 
genbrugspladsen et nyt liv, desto mere er vi lykkedes.  

Udviklingen til et mere bæredygtigt samfund er i høj grad et fælles ansvar. 
Løsningen på de globale udfordringer skal findes lokalt og kræver, at kommuner, 
affaldsselskaber, virksomheder, civilsamfund og borgere alle tager ansvar og 
arbejder sammen om helhedsorienterede løsninger. 

Vi har opdateret ARGOs strategi for perioden 2019 – 2022. Formålet er at 
fastlægge de strategiske målsætninger, som ARGO sammen med 
ejerkommunerne i de kommende år skal arbejde efter for at sikre øget genbrug 
og genanvendelse.
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Eksisterende ”retningsgrundlag” og 
rammebetingelser
Udgangspunktet har været at fastsætte de strategiske målsætninger for videreudvikling og 
optimering af ARGOs opgaveløsning  indenfor de gældende rammer. Strategien tager 
derfor afsæt i  den nuværende ejerstrategi, selskabsstruktur og gældende vedtægter. 

Ejerstrategien formulerer overordnede målsætninger for ARGO om, at virksomheden skal 
drives effektivt, med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige 
løsninger. Det fremhæves også, at ARGO skal være innovativ og gå foran i udviklingen af 
affaldssektoren. 

Herudover gør en række lovgivningsmæssige rammebetingelser sig gældende for ARGOs
opgaveløsning, herunder:
• EUs mål og direktiver om øget genanvendelse og genbrug, som forventeligt i 2019 bliver 

udmøntet i en ny national affaldsplan.
• Nationale ressource-, klima- og energistrategier, herunder gældende ”Ressourceplan for 

affaldshåndtering 2014 – 2018”, ”Aftale om fremtidssikret økonomisk regulering af 
Energinet” fra maj 2018 (indtægtsrammeregulering og benchmarking på 
fjernvarmeområde) og ”Aftale om udmøntning af  Strategi for cirkulær økonomi” fra 
oktober 2018. 

• Ejerkommunernes affalds og ressourceplaner, som politisk fastlægger målsætningerne 
for udviklingen af ressource- og affaldsområdet i den enkelte kommune. 
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AFFALDSHIERARKIET
ARGO understøtter affaldsforebyggelse og prioriterer genbrug 
før genanvendelse før energiudnyttelse før deponering. 
Mest muligt affald skal genbruges og genanvendes. Energiudnyttelsen skal ske 
miljømæssigt forsvarligt og med størst muligt udbytte i form af el og fjernvarme. 
Deponering skal foregå miljømæssigt sikkert og i videst muligt omfang søges 
undgået.  
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Mission
”ARGO omdanner affald til ressourcer”. 

Det betyder, at affaldshierarkiet udgør det grundlæggende princip for ARGOs
håndtering af affaldet. ARGO prioriterer således genbrug højest og bidrager til 
affaldsforebyggelse, dernæst genanvendelse og herefter 
energiudnyttelse/nyttiggørelse. Deponering prioriteres lavest, skal foregå 
miljømæssigt sikkert og søges i videst muligt omfang undgået som 
affaldshåndteringsform.

Vision
”ARGO er førende på europæisk plan indenfor genbrug, genanvendelse, 
nyttiggørelse og deponering af affald. Til gavn for brugerne løser vi alle 
opgaverne på den mest ansvarlige og bæredygtige måde - økonomisk, 
miljømæssigt og samfundsmæssigt”.
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Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden 
betydeligt
Inden 2030 skal affalds-genereringen 
væsentligt reduceres gennem forebyggelse, 
reduktion, genvinding og genbrug.

ARGOs bidrag til bæredygtig udvikling
ARGO vil i samarbejde med ejerkommunerne tage et samfundsmæssigt ansvar og bidrage til realiseringen af 
FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.

ARGO har en særlig forpligtelse til at bidrage til den fælles indsats i forhold til Verdensmålene om bæredygtig 
energi (mål 7), bæredygtige byer og lokalsamfund (mål 11) og ansvarligt forbrug og produktion (mål 12). 

Mest specifikt skal vi bidrage til realiseringen af delmål 12. 5 om, at affaldsgenerering inden 2030 skal 
væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Dette skal naturligvis gøres samtidig med, at der sikres et veldrevet og økonomisk effektivt selskab indenfor 
rammerne af ejerstrategien. ARGO håndterer og prioriterer de dilemmaer, som dette kan give anledning til, 
idet virkeligheden er kompleks, og udfordringerne skal løses i praksis. 
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UDKAST ARGO Strategi 2018 - 20229

Kobling mellem Vision, Resultater 
og Strategiske målsætninger 



Koblingen mellem Vision – Resultater - Strategi
ARGOs vision afspejler, at vi arbejder for at skabe resultater ud fra tre perspektiver: Miljø, Økonomi og Samfund. De tre perspektiver er 
konkretiseret i form af et strategikort, hvor bestyrelsen har opstillet de resultater ARGO skal medvirke til at skabe for ejerkommunerne og i 
forhold til borgere og erhvervslivet. Resultatmålene fremgår i den øverste del af strategikortet og bliver nærmere udfoldet på de næste sider. 

Strategien fastlægger hovedlinjerne for, hvordan ARGO i de kommende år skal arbejde for at skabe de ønskede resultater og dermed også 
bidrage til den fælles og mere globale indsats for bæredygtig udvikling, jævnfør den nederste del af strategikortet. 

Med strategien fastlægger ARGOs bestyrelse 4-årige strategiske målsætninger for hvert niveau i affaldshierarkiet (Affaldsforebyggelse  og Direkte 
genbrug / Genanvendelse /Energiudnyttelse / Deponi), som samlet set skal bidrage til, at affaldet bliver løftet så højt op i hierarkiet som muligt. 
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Strategien opstiller herudover pejlemærker for, hvordan vi 
vil sikre realiseringen af strategien og leveringen af de 
ønskede resultater gennem udvikling af samarbejdet udadtil 
og udvikling af ARGO indadtil. 

På baggrund af de 4-årige strategiske målsætninger, vil der 
hvert år  på afdelingsniveau blive udarbejdet 1-årige 
handleplaner indenfor rammerne af strategikortet.  
Hensigten er, at ledelsen i ARGO får et operationelt 
styringsredskab, og at medarbejderne i alle dele af 
organisationen vil kunne se deres opgaver og dagligdag i 
direkte relation til ARGOs mission, vision, resultatmål og 
strategiske målsætninger.



Resultater i forhold til Ejerkommunerne
Bestyrelsen har opstillet og udfoldet konkrete mål for de resultater, ARGO skal medvirke til at 
skabe i forhold til ejerkommunerne:  

Resultatmål 1: Tilfredshed med samarbejde og kommunikation med ARGO

Det betyder at:
• ARGO skal være transparent, lydhør, åben og dele viden. 
• ARGO bidrager som udviklingspartner til at skabe innovation, teknologiudvikling og 

formidling på tværs af branchen og andre sektorer.

Resultatmål 2: Opnå kommunens genanvendelsesmål

Det betyder at:
• ARGO fremmer cirkulær økonomi gennem genbrug og genanvendelse af det affald vi 

håndterer.
• ARGO minimerer forekomsten af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i miljøet og 

ressourcekredsløbet.
• ARGO leverer effektiv og klimavenlig energiproduktion (varme og el).

Resultatmål 3: Konkurrencedygtige priser

Det betyder at:
• ARGO løbende effektiviserer opgaveløsningen.
• ARGO er bevidst om, at de værdier, som vi forvalter, tilhører vores ejere og kunder, og vi 

håndterer værdierne derefter.
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Resultater i forhold til borgere og erhvervsliv 
Bestyrelsen har opstillet og udfoldet konkrete mål for de resultater ARGO skal 
medvirke til at skabe i forhold til  borgere og erhvervsliv:

Resultatmål 4: Øget kendskab hos borgere og erhvervsliv til ARGOs opgaver

Det betyder at: 
• ARGO løbende og målrettet kommunikerer eksternt på relevante medier om 

vores opgaver og tiltag. 

Resultatmål 5: Høj tilfredshed hos borgere og erhvervsliv med pris og kvalitet

Det betyder at: 
• ARGO arbejder løbende på at optimere og udvikle drift og service, bl.a. ved 

digitalisering.

Resultatmål 6: Bæredygtig håndtering af affald og ressourcer hos borgere og 
virksomheder

Det betyder at: 
• ARGO medvirker til, i samarbejde med kommunerne, at formidle viden til 

borgerne (herunder børn) og erhvervsliv med henblik på at skabe øget 
bæredygtighed gennem cirkulær økonomi.
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Strategiske målsætninger
Der er opstillet strategiske målsætninger for hvert niveau i affaldshierarkiet: Affaldsforebyggelse / Direkte genbrug / Genanvendelse 
/Energiudnyttelse / Affaldsdeponering), som samlet set skal bidrage til, at ARGO leverer de ønskede resultater og at affaldet dermed 
bliver løftet så højt op i hierarkiet som muligt.  For hvert niveau beskrives indledningsvist fakta, de vigtigste strategiske
indsatsområder for at ARGO kan levere de ønskede resultater og endelig de konkrete strategiske målsætninger for de kommende 
fire år.
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Fakta om affaldsdeponering
ARGO har et deponi i aktiv drift. Det er en del af Audebo Miljøcenter, hvor det tegner sig for cirka 1/3 del af omsætningen. Derudover har 
ARGO to deponier i Hedeland og Køge. De to sidstnævnte er i efterbehandlingsfase efter nedlukning i 2009.

Deponering er placeret lavest i affaldshierakiet og skal foregå miljømæssigt sikkert og i videst muligt omfang søges undgået. Deponering er et 
meget reguleret område fastlagt gennem EU-direktiv, Miljøbeskyttelsesloven samt Deponeringsbekendtgørelse, der samlet udmøntes i
anlæggets miljøgodkendelse. 

ARGO har ansvaret for håndteringen af miljøpåvirkninger også efter nedlukning, indtil deponiet kan betragtes som passivt. I samarbejde med 
myndighederne følges og overvåges miljøpåvirkningen både i driftsperioden og efter nedlukning.  Alt affald der deponeres, skal anvises af en 
kommune og være deklareret.

Udviklingen i affaldsmængder til deponi
Audebo deponi er godkendt til Mineralsk affald og Blandet affald. I 2017 blev der deponeret i alt 18.330 ton affald. Asbest deponeres i en 
selvstændig celle (6.358 ton), mens øvrigt mineralsk affald ( 5.422 ton) deponeres med blandet affald (6.548 ton) i samme celle.
Miljøprojekt 1659 forudser, fratrukket effekt af ressourceplanen fra 2013 ,en svag vækst i deponeringsmængderne som følge af den
samfundsmæssige udvikling. ARGOs egne tal indikerer ikke nogen vækst. 
Udviklingen i affaldsmængden til deponi kan dog blive påvirket af, at affald enten flyttes op i hierarkiet til energiudnyttelse eller 
genanvendelse, eller ned til deponering grundet risiko for spredning af miljøfarlige stoffer ved genanvendelse. Det er myndighederne som 
fastlægger, hvilke affaldstyper der skal deponeres. Aktuelt er der størst fokus omkring PCB og tungmetaller fra bygge og anlægsaffald 
(renovering og nedrivning), som kan forventes at føre til stigende deponimængder. 

Forventet restlevetid på igangværende celler. 
En ny celle til blandet affald skal ud fra de nuværende deponimængder være klar i 2023 og eventuelle strategiske beslutninger, som påvirker 
indretning og drift, bør derfor være kendt senest i 2020. Den asbestcelle, der blev taget i brug i 2017,  har kapacitet til mindst 2026.
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Strategisk indsatsområder for affaldsdeponering
Følgende strategiske indsatsområder er væsentlige i forhold til udviklingen af affaldsdeponeringen i de kommende år og opnåelsen af de 
ønskede resultater:  

Flytning af affald op i affaldshierarkiet til energiudnyttelse og/eller genanvendelse 
ARGO kan i samarbejde med ejerkommunerne og erhvervslivet flytte affald op i affaldshierarkiet gennem fx bedre sortering eller 
eventuel forbehandling af affaldet. 

Der er foretaget en gennemgang af de cirka 30 forskellige affaldstyper som deponeres i Audebo. Vurderingen er, at cirka halvdelen af 
fraktionerne (svarende til 7.500 tons) har potentiale til en nærmere screening i forhold til om dele af dette affald eventuelt vil kunne 
flyttes, og hvad det kræver.  Der er især tale om byggeaffald og affald fra genbrugspladser.  Alt affald skal anvises af en kommune og 
være deklareret og en styrket indsats skal derfor gennemføres i tæt samarbejde med ejerkommunerne.

Miljøpåvirkningen som sendes videre til de næste generationer skal være mindst mulig
Efterbehandlingsperioden er en opgave i affaldshåndteringen, som vi sender videre til de næste generationer. Vi skal løbende forsøge at 
minimere miljøpåvirkningerne fra deponering, herunder at reducere efterbehandlingstiden. En væsentlig del af dette er, i samarbejde 
med ejerkommunerne, at vurdere de affaldstyper der anvises til deponering.
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Strategiske målsætninger for affaldsdeponering 2019 – 2022
Mål Det skal indfries ved:

”Minimaldeponering” 
implementeret 2022.

En målrettet indsats for at fremme minimaldeponering frem mod 2022, hvor vi deponerer mindst 
muligt både i forhold til affaldstyper og mængder, omfatter: 
• Gennemførelse af screening af affaldstyper, hvor der eventuelt kan være potentiale for, at 

mindre eller større dele flyttes op i affaldshierakiet. På dette grundlag fastsættes der i 2019 
konkrete succeskriterier for minimering af affaldsdeponering i 2022.  

• Bidrage til udvikling af en digital anvisningshåndbog med anvisningsgrundlag og 
anvisningspraksis i samarbejde med ejerkommuner (og affaldsproducenter).

• Vurdering af incitamentseffekter i den eksisterende takststruktur.

Fastlæggelse af deponeringsstrategi 
for nye celler inden 2020 med 
henblik på at ny celle kan stå klar i 
2023. 

Fastlæggelse af en deponeringsstrategi omfatter: 
• Løbende erfaringsopsamling i forhold til den målrettede indsats for minimaldeponering.
• Vurdering af celleinddeling og blanding af affaldstyper i forhold til efterbehandlingsforløb og 

økonomi.
• Vurdering af muligheder / behov for eventuelt samarbejde med andre affaldsselskaber

omkring deponering, herunder mulighederne for specialisering og dermed deponering af 
færre affaldstyper i egne celler. 
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Fakta om energiudnyttelse 
ARGO har to kraftvarmelinjer til at energiudnytte restaffald, ovn 5 og Energitårnet.  Energiudnyttelse (selv med høj virkningsgrad) 
rangerer lavere end genanvendelse i affaldshierarkiet.

Energitårnet er taget i drift i 2013 og forventes afskrevet ultimo 2032. 
Ovn 5 er afskrevet ultimo 2020. Det forventes, at ovn 5 vil kunne drives til mindst 2025, og sandsynligvis også efter 2030. Det er 
derfor tidligst i 2023, at der skal tages stilling til eventuel levetidsforlængelse eller etablering af erstatningskapacitet. Det vil være en 
beslutning, der skal tages i lyset af, hvor store mængder restaffald det lykkes at flytte til genanvendelse og samspillet med den øvrige 
kapacitet i Danmark.

Udvikling i affaldsmængder til energiudnyttelse
Forventningerne er, at mængden af dagrenovation vil falde frem mod 2022, hvor Ressourceplanen skal være fuld implementeret. 
Der er til gengæld ikke på nuværende tidspunkt (ultimo 2018) meget som tyder på, at de nationale politikker for øget genanvendelse 
får mængden af erhvervsaffald, som udgør 60 pct. af affaldsmængden til energiudnyttelse, til at falde nævneværdigt. Sideløbende vil 
den generelle befolkningstilvækst samt væksten i samfundet have en tendens til at øge restaffaldsmængderne, ligesom der vil være
en række specialfraktioner som shredderaffald (produktionsaffald, som fremkommer ved neddeling af metalholdigt affald) og 
imprægneret træ, som eventuelt vil skulle behandles ved energiudnyttelse.

Slagge og restprodukter 
På outputsiden fylder slagge (grus og metaller) mest. Slaggen genanvendes i dag 100 pct., men hverken metal- eller grusdelen
medregnes i kommunernes genanvendelsesprocenter. Restprodukter omfatter flyveaske, gips og filterkage, hvoraf flyveaske 
mængdemæssigt fylder mest. 
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Fakta om energiudnyttelse - fortsat
Energi
Produktionen af energi er i dag tilrettelagt, så der i udgangspunktet produceres så meget strøm som muligt. I 2019 bortfalder grundbeløbet 
på elektricitet for ovn 5, men det er forventningen, at elproduktion fortsat vil have en højere værdi end varmeproduktion. I forhold til 
varmeproduktion, er ARGOs varmepris konkurrencedygtig både i forhold til biomasse og andre varmeproducenter til distributionssystemet 
VEKS. VEKS vil derfor fortsat efterspørge varme fra ARGO. Kun i sommerperioden vil der kunne forekomme begrænsninger i afsætningen.  

Økonomi
Økonomien omkring kraftvarmeværket er grundlæggende sund med et fokus på at kunne håndtere kommende justeringer i 
varmeprisafregning og indtægtsrammeregulering.  Økonomisk har det stor betydning for fastholdelse af lave behandlingstakster, at
anlæggets reservekapacitet bydes ud som hjælp til, at andre europæiske lande kan løfte restaffald op i affaldshierarkiet. Det er
forventningen, at adskillige europæiske lande i en del år fremover har underkapacitet til at energiudnytte restaffald og således fortsat vil 
have et behov for at eksportere restaffald.  

Miljø
Specielt Energitårnet har en meget høj performance i forhold til de fastsatte grænseværdier for miljøpåvirkning. Også ovn 5 har en 
grundlæggende god performance i forhold til grænseværdierne, men har ikke helt samme robusthed i forhold til visse affaldstyper. ARGO 
følger derfor løbende med i udviklingen omkring ”best available technology” på området. Nye miljøtiltag forventes dog tidligst at blive 
aktuelle efter 2022.
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Strategisk indsatsområder for energiudnyttelse 
Følgende strategiske indsatsområder er væsentlige i forhold til håndteringen af restaffald til 
energiudnyttelse i de kommende år og opnåelsen af de ønskede resultater:  

Flytning af affald op i affaldshierarkiet til genanvendelse 
Mens der er stærkt fokus og styring på at flytte genanvendelige materialer ud af restaffald fra 
husholdninger, er der ikke det samme fokus på erhvervsaffald. Den markedsbestemte betaling 
for afsætning af en lang række materialetyper til genanvendelse (især plast) er så høj, at der i 
meget ringe omfang er et markedsmæssigt incitament til øget genanvendelse for 
erhvervslivet.

ARGO foretager en række stikprøvekontroller på erhvervsaffaldet, der har fokus på fraktioner 
som ikke må tilføres til energiudnyttelse grundet krav i miljøgodkendelsen. Erhvervsaffald 
anvises i princippet af kommunen, ligesom tilsynet med, at erhvervsvirksomheder sorterer og 
afleverer genbrugeligt affald til genanvendelse, ligger hos kommunerne.

ARGO ser det som en vigtig opgave at løfte mere erhvervsaffald til genanvendelse. Det vil 
kræve en målrettet indsats og et tæt samarbejde med kommunerne, erhvervslivet, 
brancheforeninger og transportbranchen. 
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Strategisk indsatsområder for energiudnyttelse -
fortsat

Udvikling i forhold til anvendelse og bortskaffelse af restprodukter, herunder flyveaske
Slagge fra affaldskraftvarme genanvendes i dag i stor udstrækning, dels ved frasortering 
af metaller og ved genanvendelse som erstatning for grus til bundsikringsmateriale. En 
tilsvarende genanvendelse sker ikke med restprodukter, herunder flyveaske, som efter en 
neutralisering anvendes til opfyld i et tidligere norsk råstofindvindingsområde eller til 
udstøbning af miner i Tyskland. 

ARGO er aktive for at afsøge og indgå i projekter med henblik på at udvikle metoder, der 
bidrager til at trække råstoffer ud af flyveasken eller på anden måde genanvende denne.  
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Strategiske målsætninger for energiudnyttelse 2019 – 2022

Mål Det skal indfries ved
Løft af materialer i erhvervsaffaldet 
fra nyttiggørelse til genanvendelse

ARGO vil tage initiativ til sammen med ejerkommunerne at invitere brancheforeninger, grupper af 
virksomheder, transportører, overordnede myndigheder, andre affaldsselskaber og forskningsinstitutioner 
til et samarbejde om at identificere og flytte genanvendelige materialer op i affaldshierarkiet. På grundlag 
af øget stikprøvekontroller af erhvervsaffaldet og dermed øget indsigt i potentialet, vil konkrete 
succeskriterier blive fastsat.  

Øget nyttiggørelse af restprodukter, 
særligt flyveaske

ARGO undersøger muligheder for at indgå i udvikling af metoder, der kan trække råstoffer ud af 
flyveasken eller genanvende flyveasken som ressource.

Fastholdelse af 2019-taksten til og 
med 2022.

Fastholdelse af et højt antal driftstimer samt optimering af processer, forbrug, indkøb, produktion og el-
salg, herunder udvikling af interne succeskriterier.

Bidrage globalt med at løfte affald 
fra deponi til energiudnyttelse 

ARGO stiller kapacitet på kraftvarmeværket til rådighed for energiudnyttelse af affald som ellers ville blive 
deponeret et andet sted i Europa, og vil fremadrettet løbende tydeliggøre den miljømæssige, 
samfundsmæssige og økonomiske effekt.

Bidrage til at sikre optimering af 
behandlingskapaciteten i Danmark

ARGO vil indgå aktivt i tværgående samarbejder omkring energiplanlægning og kapacitetsplanlægning, der 
skal sikre en balanceret udvikling i kapaciteten på affaldsenergianlæg og optimal udnyttelse af energien.  
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Fakta om genanvendelse
ARGO samarbejder med ejerkommunerne om at løfte genanvendelsen via 
indsatser, der dels er rettet mod, hvordan vi indsamler affaldet, dels hvordan vi 
håndterer afsætningen og oparbejdningen af affaldet.

Vores aktiviteter i forhold til indsamling af genanvendelige materialer omfatter drift 
af 14 genbrugspladser for 5 af vores ejerkommuner (Kalundborg, Lejre, Roskilde, 
Køge og Stevns) samt understøttelse af de kommunale indsamlingsordninger. 

Aktiviteter i forhold til at mellemhåndtere, oparbejde og afsætte genanvendelige 
materialer omfatter omlastning og afsætning via Gadstrup Genbrugsterminal; 
direkte afsætning til oparbejdning fra genbrugspladserne samt omlastning, 
forhåndtering og oparbejdning på Audebo deponi (se Affaldsdeponering). 
Oversigten viser de overordnede sammenhænge mellem indsamling, oparbejdning 
og afsætning med angivelse af hovedmængder. 

Omlastning og afsætning via Gadstrup Genbrugsterminal 
Genbrugsterminalen i Gadstrup bruges til at modtage og omlaste papir, pap og plast 
fra genbrugspladser og kommunale indsamlinger. Desuden modtages og omlastes
glas og metal fra kommunale indsamlingsordninger. Der må med få undtagelser ikke 
håndteres erhvervsaffald.

Den samlede affaldsmængde til håndtering er faldet over tid. Særligt aviser og 
ugeblade er faldet med 25- 30 pct. over de sidste 6 år. Pap er svagt stigende og 
plastik forventes at stige kraftigt i takt med flere kommuner indfører sortering. 
Gadstrup omsatte for 6,5 mio. kr. i 2017 og er fuldt afskrevet i 2018.



Fakta om genanvendelse - fortsat
Indsamling af genanvendelige materialer via genbrugspladserne
Affaldsmængder
I 2017 blev der afleveret 144.000 ton affald på vores genbrugspladser, som bliver sorteret ud i op til 40 forskellige fraktioner.  

Drift af genbrugspladser
ARGO driver de 14 genbrugspladser efter et fælles koncept baseret på følgende hovedelementer:
• Fælles ordning, hvor kommunerne betaler efter et vægtet hustandsantal (boliger vægtes med 1,0 og fritidshuse med 0,5).
• Ingen bysamfund må have mere end 10 km til nærmeste genbrugsplads. Det betyder, at der er store forskelle i pladsernes størrelse (både 

mængder og antal besøg).  Den største plads indsamler 32.500 ton og har 260.000 besøgende årligt, mens den mindste indsamler 2.200 ton 
og har 18.000 besøgende om året.

• Der er i alle kommuner adgang til en bemandet genbrugsplads i tidsrummet 9 – 17 alle ugens dage.
• Det er en målsætning, at alle pladser over tid skal blive døgnåbne. Aktuelt er det indført på 7 pladser (mellem 5 og 18 pct. kommer uden for 

bemandet tid) og den videre udbygning tilrettelægges primært i forbindelse med større ombygninger af pladserne (3 er konkret besluttet).

ARGO arbejder løbende med at udvikle pladserne for at fremme kundevenlighed, arbejdsmiljø og øget sortering. ARGO har således gennem 
årene været frontløber på en række områder med blandt andet udvikling og patentering af asbestcontainere med vandtilsætning for at modvirke 
støv, uddannelsesforløb for pladspersonale, døgnåbne pladser, nummerpladegenkendelse med automatisk opkrævning af erhverv og senest 
farvel til stort og småt brændbart.
Seneste brugertilfredshedsundersøgelse fra 2017 viser, at 98 pct. af brugerne er enten tilfredse eller meget tilfredse med genbrugspladserne. 

Det er lovpligtigt at give erhvervslivet adgang til genbrugspladserne mod betaling. ARGO har valgt en model, hvor virksomheder opkræves 185 kr. 
pr. indkørsel ud fra automatisk nummerpladeregistrering. Godt 3 pct. af indkørslerne bliver registreret som erhverv. 

Økonomi 
Omsætningen på genbrugspladserne var i 2017 i alt 113 mio.kr., heraf udgjorde ejerkommunernes betaling 84 pct., erhvervslivets betaling 6 pct. 
og de resterende indtægter (10 pct.) kommer fra salg af materialer, primært metal og pap. Kørsel og affaldsbehandling udgør 53 pct. af 
omkostningerne (113 mio. kr.).   
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Strategisk indsatsområder for genanvendelse
ARGO skal i samarbejde med ejerkommunerne arbejde på to baner i forhold til at fremme og løfte genanvendelsen i de kommende år 
og opnå de ønskede resultater: Dels i indsamlingsledet via primært vores genbrugspladser, dels via vores tilgang til afsætning, 
oparbejdning samt opfølgning og dokumentation. 

Følgende strategiske indsatsområder er væsentlige i forhold til indsamling af genanvendelige materialer:  

Løft af affald fra husstande til genanvendelse
Målet om udsortering af en stadig stigende mængde materiale til genanvendelse med øget nettogenanvendelse, kræver forsat udvikling 
af fraktioner og sorteringskriterier både i forhold til indsamling ved husstandene og på genbrugspladserne. 
ARGO har i 2018 sagt farvel til småt og stort brændbart på samtlige genbrugspladser. Erfaringerne viser, at ARGO og kommunerne ved 

at samarbejde om målrettede indsatser er i stand til at flytte store affaldsmængder fra energiudnyttelse til genanvendelse. Der skal i de 
kommende år fortsat være fokus på løbende udvikling af den sortering, der foregår på genbrugspladserne. Det skal ske ved at tilpasse 
fraktionsopdeling og sorteringskriterier med udgangspunkt i afsætning og oparbejdningsmuligheder.  

Udvikling af koncept og kommunikation omkring genbrugspladser
Genbrugspladserne er en vigtig ”arena” for kommunikation og vejledning til borgerne omkring genbrug og genanvendelse, som ARGO 
sammen med deltagerkommunerne skal arbejde for at udnytte bedre. ARGO og kommunerne skal i de kommende år styrke 
samarbejdet omkring fælles kampagner og  udvikling af den vejledning og kommunikation, der foregår på genbrugspladserne. 
Der skal løbende ses på udvikling af koncept, indretning, funktionalitet og serviceniveau på genbrugspladserne, der kan medvirke til at 
fastholde fællesskabets stordriftsfordele og samtidig skaber rum for lokale tilpasninger. Dette skal ske i tæt samarbejde med
deltagerkommunerne, og der skal sikres fuld gennemsigtighed i forhold til balanceringen mellem økonomi, fælles koncept og lokal 
variation.
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Strategisk indsatsområder for genanvendelse - fortsat
Følgende strategiske indsatsområder er væsentlige i forhold til mellemhåndtering, oparbejdning og 
afsætning af de genanvendelige materialer: 

Løbende effektivisering og optimering af mellemhåndtering og oparbejdning
ARGO skal løbende sikre både en ressourcemæssig og økonomisk bæredygtig  oparbejdning af de 
materialer som afleveres på genbrugspladserne og gennem kommunernes indsamlingsordninger. 
ARGO vil derfor løbende være opmærksom på at tilpasse sig udviklingen i fraktioner og mængder og 
forholde sig til mulighederne for samarbejder med både andre affaldsselskaber og private 
virksomheder, blandt andet gennem anvendelse af innovative udbud. 

Afsætning og oparbejdning med fokus på cirkulær ressourceøkonomi
I forhold til at fremme en høj nettogenanvendelse og nyttiggørelse efter principperne for cirkulær 
ressourceøkonomi er det vigtigt at arbejde med udvikling omkring afsætning og efterfølgende 
oparbejdning. I den sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på:
• At Danmark i EU har været med til at indgå aftale om, at genanvendelse fra 2020 skal måles i forhold 

til den reelle genanvendelse (nettogenanvendelse).  
• At genanvendelseskæden for mange fraktioner i det nuværende marked i stor udstrækning er kendt 

på et overordnet niveau, men kun i begrænset omfang beskrevet og dokumenteret. 
• At markedsprisen for mange fraktioner, ikke automatisk tilskynder til høj nettogenanvendelse.

Derfor arbejder ARGO for at udvikle kravspecifikation, dokumentation og opfølgning. Det skal ske i 
samarbejde med ejerkommunerne, andre affaldsselskaber og i dialog med markedet og via udbud. 
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Strategiske målsætninger for genanvendelse 2019 – 2022
Mål Det skal indfries ved

Mere udsortering fra 
husholdningsaffaldet til 
genanvendelse

• Bedre sortering gennem opsplitning i nye fraktioner og udvikling af sorteringskriterier i samarbejde med 
de kommuner, hvor ARGO driver genbrugspladser. Fokus på brugervenlighed samt udviklingen i 
afsætnings- og oparbejdningsmuligheder.

• Bedre informationsgrundlag skabt i samarbejde med ejerkommunerne og andre relevante parter til 
brug for en løbende formidling af, hvorfor, hvordan, til hvad og med hvilken effekt materialer skal 
sorteres ud til genanvendelse.

Fremme afsætning og 
oparbejdning til høj 
nettogenanvendelse.

• Bedre dokumentation og løbende udvikling af krav til kvaliteten i oparbejdning af genanvendelige 
materialer i samarbejde med andre affaldsselskaber og i dialog med markedet. 

• At der inden 2022, er opstillet mål med nettogenanvendelse og systematisk opfølgning, dokumentation 
og formidling for 90 pct. af fraktionerne.

ARGO Strategi 201 - 2022929



UDKAST ARGO Strategi 2018 - 202230

NÅR NYT ER YT OG GENBRUG ER SMUKT 

Direkte genbrug
Fakta
Indsatsområder 
Målsætninger

Fakta
Indsatsområder 
Målsætninger

Direkte genbrug



Fakta om direkte genbrug på ARGOs 
genbrugspladser

Det skønnes, at 2 – 3 pct. af det affald, som kommer ind på 
genbrugspladserne, bliver direkte genbrugt. Det vil sige, at borgerne 
afleverer genstande på pladsen med henblik på, at de kan blive 
genbrugt direkte af andre.  

Direkte genbrug fra vores genbrugspladser fremmes på følgende 
måder:

• I 2017 blev der åbnet gensalgsbutikker på vores genbrugspladser 
i Roskilde og Torkilstrup. I butikkerne sælges de genstande som 
borgerne afleverer til direkte genbrug på den pågældende plads. 
Det skønnes, at der i 2017 blev solgt cirka 600 tons i de to 
butikker svarende til 0,5 pct. af det affald som samlet kommer 
ind på genbrugspladserne. Yderligere én butik åbner på Køge 
genbrugsplads primo 2019. 

• Der er indgået aftaler med en række foreninger om, at de kan 
hente genstande til direkte genbrug fra vores 14 pladser. Der 
foretager ikke registreringer af, hvor meget foreningerne 
afhenter. Vores skøn er, at der årligt afhentes 2000 tons 
svarende til 1,5 pct. af det indkomne affald. 

• Der indsamles via tøjcontainere til direkte genbrug / 
genanvendelse svarende 0,5 pct. 
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Strategisk indsatsområder for direkte genbrug 

Øget direkte genbrug og dermed affaldsforebyggelse
ARGO vil i de kommende år fokusere på at øge det direkte genbrug  af en række årsager. Mere direkte genbrug og recycling taler ind i 
en større dagsorden om øget fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi. Hertil kommer, at det nye EU-direktiv har målsætninger 
om at fremme direkte genbrug og reparation.  
Direkte genbrug er også miljømæssigt at foretrække fremfor de mere ressourcekrævende genanvendelsesprocesser.  Vores 
pladsmedarbejdere konstaterer dagligt, at en stor del af affaldet, som kommer ind, er af så god kvalitet, at det enten kan genbruges 
direkte eller repareres og genbruges. Potentialet er med andre ord stort, og vi skal derfor blive bedre til at forlænge produkter og 
effekters levetid ved så at sige ”at vende affaldet i porten”, når borgerne kommer ind på pladsen.

Udvikling af bæredygtige og social ansvarlige partnerskaber med virksomheder
Salg af genstande, som borgerne har afleveret til direkte genbrug, er kerneopgaven i vores gensalgsbutikker. Vi tror på, at der er 
andre virksomheder og foreninger som kan forestå reparationer/upcycling langt bedre end os. De virksomheder, som ARGO 
samarbejder med, er ofte også karakteriseret ved en høj grad af social ansvarlighed i forhold til at beskæftige udsatte ledige eller 
bistå med at hjælpe dem tættere på et job. ARGO ser et stort potentiale for at etablere partnerskaber med virksomheder indenfor 
genbrug og genanvendelse, som ved at aftage affald fra vores genbrugspladser også bidrager til at skabe jobs til blandt andet udsatte 
grupper i samfundet. 
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Strategiske målsætninger for direkte genbrug 2019 – 2022

Mål Det skal indfries ved

En markant stigning i direkte genbrug 
af det som bliver afleveret på vores
genbrugspladser.

• Videreudvikle direkte genbrug til en integreret delfraktion på alle genbrugspladser. Nogle steder 
opbygget omkring gensalgsbutikkerne og på de øvrige tilpasset disse pladsers lokale forhold.

• Udvikling af virksomhedssamarbejder og partnerskaber omkring reparation/upcycling med særligt 
fokus indenfor delfraktionerne tekstiler, elektronik og byggematerialer, hvor vi i forhold til
lovgivning, efterspørgsel, kvalitet og ikke mindst miljømæssig effekt ser de største potentialer.
Gennem partnerskaberne skal vi samtidig bidrage til at fremme beskæftigelse for blandt andet 
udsatte grupper i samfundet. 



34

NÅR NYT ER YT OG GENBRUG ER SMUKT 

Affaldsforebyggelse
Fakta
Indsatsområder 
Målsætninger



Fakta om affaldsforebyggelse
ARGO arbejder for at løfte affaldet så højt op i affaldshierarkiet som muligt. ARGO arbejder for at affald så vidt muligt indsamles til 

genbrug og genanvendelse og for at de indsamlede materialer afsættes til genbrug eller til oparbejdning for genanvendelse med størst 
mulig værdi (ressourcemæssigt og økonomisk). 

Der er imidlertid brug for omtanke og en indsats i alle led af materiale og produktkredsløbet. I udgangspunktet er kommunerne og
affaldsselskabernes primære opgave i materialekredsløbet at bidrage med logistik til indsamling af affaldet og at arbejde for at produkter 
og materialer afsættes til oparbejdning og genanvendelse. Desuden er det kommuner og affaldsselskabers opgave at sikre muligheder for 
at energiudnytte affald, som ikke kan genanvendes og at der er mulighed for at deponere den allersidste rest.  For at mindske
affaldsproduktion og fremme genanvendelse er der brug for, at varer og produkter designes til lang levetid og genanvendelse og at der 
indgår maksimal brug af recirkulerede materialer i ny produktion. Desuden er der brug for at forbrugere og indkøbere efterspørger den 
type produkter.

ARGOs muligheder i forhold til at fremme affaldsforebyggelse og cirkulær økonomi er, ud over selv at være aktiv forbruger, at indgå som 
aktiv samarbejdspartner for kommuner og virksomheder, der vil arbejde med affaldsforebyggelse og cirkulær økonomi samt at bidrage 
med informationer, viden og oplysning om affald, forebyggelse, genanvendelse og cirkulær økonomi.

Samarbejde om affaldsplanlægning
Kommunerne har en central opgave med at udarbejde affaldsplaner. ARGO er i den forbindelse gået ind som aktiv samarbejdspartner for 
kommunerne i forbindelse forberedelse af affaldsplan 2020. ARGO har således i 2018, sammen med 7 af ejerkommunerne, etableret en
fælles proces omkring kortlægning af eksisterende affaldsmængder, behandling med prognoser for udviklingen i de kommende år. 
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Fakta om affaldsforebyggelse - fortsat
Formidling af viden om affald
ARGO tilbyder skoler i ejerkommunerne samt foreninger, at de kan komme på virksomhedsbesøg. I 2017 havde ARGO knap 4000 
besøgende til rundvisning på primært Kraftvarmeværket, heraf 1800 skoleelever. Formålet er at øge kendskabet til ARGOs rolle som 
affaldsselskab og bidrage til øget bevidsthed om håndteringen af affald. 
ARGO har i efteråret 2018 gennemført et pilotprojekt med Roskilde Kommune, Lindebjergskolen (kommunens klimaskole) og Solum A/S 
(privat sorterings og oparbejdningsvirksomhed), hvor vi gik sammen om at udvikle og afprøve læringsforløb i et cirkulært perspektiv og 
samtidig understøtte kravet til ”åben skole”. Ambitionen var at arbejde med læring rundt i hele ressourcekredsløbet, hvor eleverne følger 
affaldet fra produktion, indsamling, bearbejdning, genanvendelse, energiudnyttelse eller deponi og samtidig få skabt en bedre
sammenhæng mellem den undervisning som foregår på skolen og den læring som eleverne kan få ”udenfor” skolen i ARGO og andre 
virksomheder.
I 2018 har ARGO i forbindelse kampagnen ”Farvel til stort og småt brændbart” desuden arbejdet med at styrke informationen om, hvordan 
en række materialer genanvendes. 

Samarbejder omkring affaldsforebyggelse og fremme af cirkulær produktion/design
ARGO deltager i en række samarbejdsprojekter med kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner. Eksempelvis har ARGO de sidste par 
år været aktiv udviklingspartner i CORO Co-lab Roskilde, hvor ARGO sidder i styregruppen for bæredygtighedsklyngen og vi har været 
udfordringsgiver til innovationsforløb omkring øget genanvendelse af træ og tekstiler samt øget direkte genbrug.
Herudover sidder ARGO også i styregruppen for Kalundborg Symbiose og er partner i Gate 21, der arbejder for at accelerere den grønne 
omstilling og vækst.
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Strategiske indsatsområder for affaldsforebyggelse
ARGO ser særligt to andre ”led” i værdikæden, hvor vi  i samarbejde med ejerkommunerne kan 
medvirke til at 
fremme affaldsforebyggelse og cirkulær økonomi:

Bidrage til ejerkommunernes udvikling af partnerskaber der understøtter den cirkulære omstilling 
Ejerkommunerne har ansvaret for mange af de områder, som cirkulær økonomi berører og er derfor 
omdrejningspunkt for,  i partnerskaber med blandt andet borgere, lokale virksomheder og ARGO, 
at løfte arbejdet med cirkulær økonomi og at få det forankret lokalt. ARGO vil understøtte 
partnerskabsudvikling i forhold til cirkulær økonomi og bidrage til udvikling af god praksis i 
ejerkommunerne.
ARGO vil i de kommende år arbejde for at stille vores viden og data om affaldet til rådighed for 
virksomheder
og andre aktører i forhold til udvikling af fremstillingsprocesser, produktdesign og distribution. 

Bidrage til øget viden og forståelse for cirkulær økonomi hos fremtidens forbrugere. 
Skiftet til cirkulær økonomi kræver en betydelig uddannelsesmæssig investering på alle niveauer af 
uddannelsessystemet og særligt i folkeskolen. .  
Erfaringerne fra vores pilotprojekt med Lindebjergskolen i Roskilde viser, at vi  kan opnå en bedre effekt 
af læring ved at løfte opgaven i 
partnerskaber med ejerkommunerne og andre virksomheder/aktører fremfor ved som i dag at løfte 
opgaven alene i form af virksomhedsbesøg. Vurderingen er også, at partnerskaber omkring cirkulære 
læringsforløb er en mere fremtidsorienteret læringstilgang i forhold til at etablere et egentlig fysisk 
formidlingscenter i ARGO-regi. ARGO vil derfor udvikle og bidrage til cirkulære læringsforløb i 
partnerskaber mellem skoler, kommuner og lokale virksomheder, der bidrager med perspektiver på 
bæredygtig produktion og affaldsbehandling, som  kan øge vidensniveauet om og forståelsen for 
cirkulær økonomi.  
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Strategiske målsætninger for affaldsforebyggelse 2019 – 2022
Mål Det skal indfries ved

Styrket formidling af viden til 
brugere og offentlighed om den 
konkrete oparbejdning, 
genanvendelse, nyttiggørelse og 
behandling og de miljømæssige 
effekter heraf, således at denne 
information er tilgængelig på alle 
fraktioner inden for 
strategiperioden.

• Der udarbejdes en plan for at styrke og udbygge informationsgrundlaget og indholdet af ARGOs
information om, hvordan de forskellige typer affald oparbejdes og nyttiggøres. Succeskriteriet er, 
at ARGO formidler viden om den konkrete nyttiggørelse samt ressource- og miljømæssige effekter 
på et bredt tilgængeligt niveau. Planen vil blive afstemt efter handleplanerne på de øvrige 
strategiske indsatsområder, for eksempel arbejdet med at udvikle opfølgning og dokumentation 
på de genanvendelige fraktioner.

6000 elever indgår årligt i 
læringsforløb om cirkulær økonomi 
gældende fra 2022

• Udvikling af koncept for cirkulære læringsforløb og etablering af lokale læringspartnerskaber 
omkring cirkulær økonomi med ejerkommuner, folkeskoler og de lokale virksomheder. Indsatsen 
skal ses i sammenhæng med den eksisterende indsats med rundvisninger. 
Afhængig af det lokale behov vil der frem mod 2022 blive arbejdet med delmålsætninger i form af 
3.000 elever i 2020, 4.000 elever i 2021, og 6.000 elever i 2022.

En styrket rolle for ARGO som 
partner for kommunerne i forhold til 
fælles indsatser omkring 
udarbejdelse af affaldsplan 2020 og 
projekter i tilknytning hertil.

• I forlængelse af etableringen af fælles kortlægningskoncept til de kommunale affaldsplaner, vil 
ARGO levere input, data og prognoser, som kan indgå i kommunernes affaldsplaner vedrørernde
ARGOs aktiviteter. 

• ARGO vil sammen med kommunerne, gennem dialogmøder og workshops m.v., arbejde for at 
identificere indsatser og projekter, der i tilknytning til eller i forlængelse af affaldsplanlægningen 
egner sig til at gennemføre i fællesskab. 

• Sikring af sammenhæng og koordinering med kommunernes opgaveløsning og indsatser i ARGOs
udmøntning af nærværende strategi. 
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Strategiske målsætninger for affaldsforebyggelse 2019 – 2022 - fortsat
Mål Det skal indfries ved

ARGO vil indgå aktivt i samarbejde 
med kommuner, regionale 
organisationer og virksomheder for 
at bidrage til fremme og udvikling af 
den cirkulære økonomi.

• ARGO vil stille sig til rådighed i det omfang, der er ARGO-kommuner som vil arbejde med 
cirkulære strategier.

• ARGO vil i aktiv dialog med kommunerne stille sig til rådighed som samarbejdspart i forhold til 
eventuelle udviklingsprojekter med kommuner, virksomheder, brancher og vidensinstitutioner. 

• ARGO vil selv have fokus på cirkulære indkøb og anskaffelser. 



Affaldsdeponering
• ”Minimaldeponering” 

implementeret 2022.  
• Fastlæggelse af 

deponeringsstrategi for nye 
celler inden 2020 med henblik 
på at ny celle kan stå klar i 
2023. 

Ejer-
kommunerne

Borgere og 
Erhvervsliv 

2.Opnå kommunens 
genanvendelsesmål 
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4.Øget kendskab til ARGOs opgaver

3.Konkurrencedygtige takster

Direkte genbrug og 
Affaldsforebyggelse 
• Markant stigning i direkte 

genbrug fra ARGOs
genbrugspladser.

• Styrket formidling af viden til 
brugere og offentlighed.

• 6000 elever i læringsforløb om 
cirkulær økonomi fra 2022. 

• Styrket indsats som partner for 
ejerkommunerne ift. affaldsplan 
2020.

• Aktiv samarbejdspart ift. at 
fremme udvikling af cirkulær 
økonomi.

Genanvendelse
• Fremme udsortering  på 

genbrugspladserne af 
genanvendelige materialer i rene 
oparbejdningsvenlige fraktioner.

• En større del af affaldet fra 
husstande (restaffaldet)  løftes op 
til genanvendelse. 

• Løft af nettogenanvendelsen og 
kvaliteten i 
ressourcegenanvendelsen.

Energiudnyttelse
• Løft af materialer i erhvervsaffald 

fra nyttiggørelse til genanvendelse
• Øget nyttiggørelse af 

restprodukter, særligt flyveaske
• Fastholdelse af  2019-taksten til 

og med 2022
• Bidrage til at sikre optimering af 

behandlingskapaciteten i 
Danmark

• Bidrage globalt med at løfte affald 
fra deponi til energiudnyttelse 

6. Bæredygtig håndtering af affald 
og ressourcer hos borgere og 

virksomheder

5.Høj tilfredshed med pris og 
kvalitet 

1.Tilfredshed med samarbejde og 
kommunikation med  ARGO

Samfundet

FNs verdensmål 
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Samarbejde udadtil 

Ressourceløft Ressourceløft Ressourceløft

Udvikling indadtil 
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NÅR NYT ER YT OG GENBRUG ER SMUKT 
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Hvordan gør vi – samarbejde udadtil! 
Affalds-, energi- og ressourceområdet er inde i en rivende udvikling. Omstillingen til cirkulær økonomi stiller krav til samarbejde og udvikling af 
opgaveløsningen. ARGOs ejerstrategi fremhæver derfor også, at ARGO skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i 
samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen. 

ARGO har opstillet pejlemærker for, hvordan vi i de kommende år vil udvikle samarbejdet med ejerkommunerne og øvrige nøgleinteressenter 
omkring udvikling og den cirkulære omstilling. 

Pejlemærker for udvikling af samarbejdet:
> ARGO understøtter kommunerne aktivt med viden og skal bidrage til at skabe fælles kvalificeret vidensgrundlag gennem for eksempel 

afholdelse af temadage om relevante emner.
> ARGO arbejder struktureret og projektorienteret omkring større udviklingsindsatser og vil efter behov i samarbejde med kommunerne 

etablere projektgrupper, følgegrupper m.v.
> ARGO bidrager med kvalificeret ledelsesinformation, der kan danne grundlag for løbende opfølgning på både vores resultater og igangsatte 

fælles udviklingsaktiviteter. 
> ARGO søger løbende at etablere samarbejde og partnerskaber med andre relevante selskaber, virksomheder og vidensinstitutioner.
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Hvordan gør vi – udvikling indadtil!
Vi skal sikre, at ARGO har medarbejdere og ledere, som er kompetente og som trives. Dette er en forudsætning for, at vi kan levere de 
ønskede resultater. 

ARGO arbejder efter følgende fem værdier: Vi tager ansvar; Vi deler viden; Vi er rummelige; Vi former fremtiden; Vi vælger den 
positive vej.
Ledelse og medarbejdere samarbejder løbende om at konkretisere værdierne på arbejdspladsniveau.

ARGO vægter arbejdsmiljøindsatsen højt. ARGO er arbejdsmiljøcertificeret efter standarden OHSAS18001.

Følgende områder ses som væsentlige: 
> Udvikling af vores organisationskultur og af ledere og medarbejdere, som er den vigtigste ressource for skabelse af værdi for

ARGO. Omstillingen til cirkulær økonomi rejser nye behov for kompetencer hos vores medarbejdere.
> Sikring af et godt arbejdsmiljø. ARGO arbejder for at blive certificeret efter den nye arbejdsmiljøstandard ISO45001 i 2019.
> Udvikling af vores styringsgrundlag i forhold til økonomi, affaldsmængder og fastsatte mål og indikatorer, herunder udvikling

af et ledelsesinformationsgrundlag, som muliggør systematisk opfølgning på vores resultater og målsætninger i forhold til 
ejerkommunerne. 

> ARGO som samfundsansvarlig virksomhed. ARGO tager allerede i dag et stort samfundsmæssigt ansvar blandt andet gennem 
fleksjobbere og virksomhedspraktikforløb, hvor vi i 2017 havde knap 30 igennem. Vi ønsker at arbejde mere strategisk med 
vores CSR-indsats, blandt andet i forhold til  de krav vi stiller til vores aftagere og et bedre samarbejde på tværs med 
ejerkommunerne i forhold til beskæftigelsesindsatsen. 

> Kommunikation og forankring af strategien eksternt og internt.  

ARGO Strategi 201 - 20229

43




	Dias nummer 1
	Indholdsfortegnelse 
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Dias nummer 14
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Dias nummer 19
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21
	Dias nummer 22
	Dias nummer 23
	Dias nummer 24
	Dias nummer 25
	Dias nummer 26
	Dias nummer 27
	Dias nummer 28
	Dias nummer 29
	Dias nummer 30
	Dias nummer 31
	Dias nummer 32
	Dias nummer 33
	Dias nummer 34
	Dias nummer 35
	Dias nummer 36
	Dias nummer 37
	Dias nummer 38
	Dias nummer 39
	Dias nummer 40
	Dias nummer 41
	Dias nummer 42
	Dias nummer 43
	Dias nummer 44

