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Formanden orienterer
Sagsfremstilling - Åbent
Punkt 1

Fraværende: Afbud fra Gitte Hededam, Flemming Petersen og Erik Swiatek.
Formanden orienterer
Formanden nævnte, at han selv samt Martin Schwarztbach, Torben Jørgensen og Trine Holmberg har taget en bestyrelsesuddannelse, og at der vil blive sat et punkt på næste bestyrelsesmøde om inspiration herfra.
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Formandsskabet orienterer
Sagsfremstilling - Åbent
Punkt 2

Fraværende: Afbud fra Gitte Hededam, Flemming Petersen og Erik Swiatek.
Formandsskabet orienterer
Referat fra Formandsskabsmøde den 30. januar 2019 vedlægges til orientering.
Næstformanden orienterer om indslag i P4 om ensartede sorteringskriterier på landsplan. Link fra indslaget: http://
insight.infomedia.dk/MO/16713/e71cfb59
Bilag til punkt nr. 2:
- Referat fra Formandsskabsmøde 30-01-2019
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Administrationen orienterer
Sagsfremstilling - Åbent
Punkt 3
Fraværende: Afbud fra Gitte Hededam, Flemming Petersen og Erik Swiatek.

Taget til efterretning. Vedrørende pkt 4 ønskede formanden sin habilitet afprøvet. Bestyrelsen besluttede,
at der ikke var noget til hinder for formandens deltagelse i punktet.
1. Låne- og afdækningsportefølje pr. 31. december 2018
Resultatet for ARGOs låne- og afdækningsportefølje pr. 31. december 2018 er tilfredsstillende.
Til uddybning vedlægges oversigt for låne- og afdækningsportefølje pr. 31. december 2018 med følgende
for-klaring: Den samlede gæld udgør pr. 31. december 2018; 1.079,3 mio. kr. til en gennemsnitlig rente på
2,77 %. Gælden består af 2 lån; et mindre lån med en restværdi på 17,5 mio. kr. der er 100 % afdækket i
CHF og et lån på 1.061,8 mio. kr. hvoraf 80 % er afdækket i fast rente.  Lånene udløber i henholdsvis år 2021
og år 2041.
2. Kapitalportefølje pr. 31. december 2018
Resultatet for ARGOs kapitalportefølje pr. 31. december 2018 er ikke tilfredsstillende målt i forhold til den
generelle markedsudvikling (benchmark).
Til uddybning vedlægges oversigt for kapitalportefølje pr. 31. december 2018 med følgende forklaring:
ARGO har pr. 31. december 2018 en samlet portefølje på 379,3 mio. kr.  Porteføljen dækker over obligationer og investeringsforeninger. Afkastet for december måned er -5,6 mio. kr., svarende til -1,62 %. Samlet set
har AR-GO for hele året haft et afkast på -7,8 mio. kr., svarende til -2,3 %. For hele markedet (benchmark)
har det gennemsnitlige afkast været -0,6% i 2018.
Bestyrelsen fik på sit møde den 3. december 2018 forelagt en redegørelse for udviklingen i kapitalporteføljen. Redegørelsen blev taget til efterretning, og ARGOs administration følger fortsat udviklingen tæt. Udviklingen pr. 31. januar 2019 viser et positivt afkast på 7,2 mio. kr., svarende til 1,9% af porteføljen. Benchmark
har i samme periode givet et afkast på 1,7%.
3. Tilgodehavende hos debitorer pr. 31. januar 2019
Resultatet er tilfredsstillende.
Til uddybning vedlægges oversigt over tilgodehavende hos debitorer pr. 31. januar 2019 med følgende
forklaring:
ARGO har pr. 31. januar 2019 opgjort tilgodehavende hos debitorer til 8,8 mio. kr. Som det fremgår af oversig-ten, er ARGOs debitormasse faldet i forhold til sidste opgørelse fra 31. oktober, hvor beløbet udgjorde
10,2 mio. kr. I perioden har der været tab på debitorer med 7.800 kr. vedrørende rykkergebyr på gamle
kunder.
4. Solrød Kommunes benyttelse af ARGOs genbrugspladser
Solrød Kommune indgik i sommeren 2017 en aftale med ARGO (dengang KARA/NOVEREN) om adgang til
AR-GOs genbrugspladser udenfor normal åbningstid til en pris på 85 kr./besøg med virkning fra 1. oktober
2017. Besøgene registreres ved hjælp af ARGOs nummerpladegenkendelsessystem, som henviser til bilens
registre-rede ejer. ARGOs bestyrelse blev orienteret herom på bestyrelsesmøde den 15. september 2017.
ARGO registrerede på den baggrund og efter aftale med Solrød Kommune indkørslen af borgere fra Solrød
Kommune på ARGOs genbrugspladser i et år (perioden 1. oktober 2017 – 30. september 2018). Registre3
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ringen viste, at Solrøds borgere i dette år besøgte ARGOs genbrugspladser 13.820 gange, heraf 1.078 gange
udenfor normal åbningstid, hvilket svarer til ca. 30 % af Solrødborgernes samlede genbrugspladsbesøg.  
ARGO og Solrød Kommune aftalte på denne baggrund, at Solrød Kommune som en forsøgsordning med
virk-ning fra 1. januar 2019 afregner Solrødborgernes totale brug af ARGOs genbrugspladser over hele
døgnet med en pris på 85 kr. pr. registreret besøg, jævnfør orientering herom på bestyrelsesmødet den 11.
februar 2019. Baseret på de tidligere registrerede indkørsler forventes dette at give ARGO en indtægt på
omkring 1,1 mio. kr. årligt.
Prisen på 85 kr./besøg dækker de samlede gennemsnitlige nettoomkostninger ved et besøg af en borger og
fremkommer ved at tage de samlede fælles udgifter for drift af ARGOs genbrugspladser fratrukket salgsindtæg-ter fra genanvendelige materialer og fratrukket indtægten fra erhvervsindkørsler og derefter delt med
samlet antal indkørsler.
Efterfølgende er der sket det, at aftalen mellem Solrød Kommune og KLAR-forsyning om brug af Greve
Miljø-center ikke forlænges, når denne aftale udløber pr. 1. maj 2020. Solrød Kommune har derfor besluttet
at indgå aftale med ARGO om, at Solrød Kommunes borgere fra foråret 2020 får generel adgang til benyttelse af ARGOs genbrugspladser. Dette forventes at betyde yderligere 35.000 årlige besøg på ARGOs genbrugspladser, sva-rende til en samlet forøgelse på 8,6 % i antallet af besøg på de relevante pladser i Køge,
Roskilde og Viby. Der-med vil pladserne fortsat have besøgstal, som ligger langt under den kapacitet, som
de er bygget til og kan håndtere (se tabel nedenfor). ARGO har forelagt Køge og Roskilde kommuner forslaget, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. De yderligere besøg forventes at give ARGO en øget
indtægt på 2,975 mio.kr. på årsbasis, hvilket alt andet lige vil give en besparelse for ARGOs genbrugspladskommuner i størrelsesordenen 10 kr. pr. husstand pr. år.
Det bemærkes, at der for Solrød Kommunes vedkommende er tale om en ’gæsteordning’, idet kommunen
ikke får egen genbrugsplads indenfor sit område og tilsvarende ikke deltager i ARGOs samarbejde med genbrugs-pladskommunerne om drift og udvikling af pladserne.

								

5. Mundtlig orientering om ulykke den 14. marts 2019
Administrationen orienterer mundtligt om ulykke den 14. marts 2019 på Roskilde Kraftvarmeværk.
Bestyrelsen får en orientering omkring tiltag i Dafonet og DAF-regi inden årets udgang.
Bilag til punkt nr. 3:
- Låne- og afdækningsportefølje 31-12-2018
- Kapitalportefølje 31-12-2019
- Tilgodehavender hos debitorer
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Beslutningstema
Regnskab pr. 31. december 2018
Punkt 4

Fraværende: Afbud fra Gitte Hededam, Flemming Petersen og Erik Swiatek.
Beslutningstema
Bestyrelsen skal tage stilling til regnskab pr. 31. december 2018.
Indstilling
Det indstilles, at regnskab pr. 31. december 2018 godkendes.
Beslutning
Godkendt. Direktionen bedes viderebringe bestyrelsens tilfredshed med resultatet.
Sagsfremstilling
Resultatet for ARGO pr. 31. december 2018 er tilfredsstillende.
Det samlede overskud pr. 31. december 2018 er på 5,2 mio. kr. Det budgetterede overskud pr. 31. december er 3,0
mio. kr. Resultatet kan forklares med, at Roskilde Kraftvarmeværk er på budget med et overskud på 2,5 mio. kr., et
bedre resultat for genbrugspladserne med et overskud på 5,3 mio. kr. idet der er flere indtægter som følge af et stigende antal husstande og gunstige priser på genbrugsmaterialer, samt et underskud på Au-debo Miljøcenter m.fl. på
2,5 mio. kr.
Resultat pr. 31. december 2018 for ARGO:
Af skemaet er vist realiseret resultat pr. 31. december 2018 og budget for året 2018:

Driftsrapport i mio. kr.

År 2018
Realiseret pr. 31. dec. 2018

Budget for året 2018*

Omsætning							596,0					566,4
Direkte produktionsomk.
403,7
377,0
Indirekte produktionsomk.
  24,4
  30,9
Kapacitetsomkostninger
  29,7
  28,4
Resultat før afskrivning						
138,2					
130,1
Afskrivninger							 91,1					 91,7
Resultat før finansiering					
47,1					
38,4
Finansieringsomk.						 39,9					 33,5
Resultat før ekstraordinære udgifter				
7,2					
4,9
Henlæggelser / ekstraordinære udgifter
    2,0
    1,9
Resultat							 5,2					 3,0
* Budget godkendt i maj 2017
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Som det fremgår af skemaet, er resultatet pr. 31. december for ARGO før afskrivninger og finansiering på 138,2 mio.
kr. Efter afskrivninger på 91,1 mio. kr. og finansiering på 39,9 mio.kr., samt henlæggelser og ekstra-ordinære udgifter
på i alt 2,0 mio. kr., udgør det samlede overskud pr. 31. december 2018 5,2 mio. kr.
Roskilde Kraftvarmeværk:
Resultatet er tilfredsstillende. Pr. 31. december 2018 udviser Roskilde Kraftvarmeværks samlede regnskab et overskud på 2,5 mio. kr. mod et budgetteret overskud for hele året på 2,1 mio. kr.
Der er flere faktorer, der bidrager forskelligt til resultatet pr 31. december. Elmarkedet har været positivt for Roskilde
Kraftvarmeværk, som har opnået høje elpriser i perioden. Produktionsomkostninger har været højere end budgetteret. Det skyldes primært højere vedligeholdsomkostninger til både forebyggende, løbende og akut vedligeholdelse.  
De indirekte produktionsomkostninger er mindre end budget. Det finansielle marked har påvirket resultatet negativt
med 3,5 mio. kr.
Varme er solgt til en pris på 78 kr. pr. GJ mod en budgetlagt pris på 80 kr. pr. GJ.
Genbrugspladser:
Resultatet er tilfredsstillende. Overskuddet på genbrugspladserne udgør 5,3 mio. kr. For hele året er der et budgetteret overskud på 1,7 mio. kr. Resultatet forklares med større indtægter på grund af flere husstande end budgetteret,
et gunstigt marked for afsætning af genanvendelige materialer samt et stort fokus på afsæt-ning og kørsel af affaldet.
Det finansielle marked har påvirket resultatet negativt med 0,5 mio. kr.
Audebo Miljøcenter m.fl.:
Resultatet er mindre tilfredsstillende. Audebo Miljøcenter m.fl. har pr. 31. december et underskud på 2,5 mio. kr. For
hele året er der et budgetteret underskud på 0,9 mio. kr.
Audebo Miljøcenter m.fl. omfatter forskellige behandlingsområder, som hver især påvirker resultatet forskel-ligt.
Audebo Havekompostering har i 2018 konstateret en tilbagegang på behandling af haveaffald med 30 % på grund af
den tørre og varme sommer. Dette har givet et lidt større underskud end forventet. I 2018 har der været fremgang
på pap- og papirfraktionerne med 12 %, hvilket har bidraget positivt til resultat i form af den højere omsætning på
genanvendelige materialer. Det finansielle marked har påvirket resultatet negativt med 2,4 mio.kr.
Balance:
Resultatet er tilfredsstillende. Balancen udgør 1.717,2 mio. kr. Af de væsentligste aktiver kan det nævnes, at likvide
beholdninger udgør 56,3 mio. kr. og værdipapirer udgør 378,5 mio. kr.
Anlæg:
Resultatet er tilfredsstillende. Anlægsbudgettet viser de beløb der er afsat til anlægsprojekter i året. Anlægs-forbrug
viser, hvad der faktisk bliver investeret på de enkelte anlægsprojekter.
Egenkapital:
Resultatet er tilfredsstillende. Egenkapitalen påvirkes positivt med resultatet for året. Dermed er egenkapitalen pr.
31. december 2018 på 63,4 mio. kr. Ved udgangen af 2017 var egenkapitalen 114,2 mio. kr. Ændringen forklares med
årets resultat, regulering som følge af swap samt en teknisk regnskabsjustering efter anbefaling fra ARGOs revisor.
For uddybning af regnskabet pr. 31. december 2018 henvises til bilag 1, Regnskab pr. 31. december 2018.
Årsberetning udarbejdet efter årsregnskabsloven forelægges på bestyrelsens møde i maj måned.
Miljømæssige konsekvenser: Ingen.
Økonomiske konsekvenser: Ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.
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Bilag til punkt nr. 4:
- Regnskab 31-12-2018

Åbent
Generalforsamling i Dansk Affaldsforening
Punkt 5

Fraværende: Afbud fra Gitte Hededam, Flemming Petersen og Erik Swiatek.
Beslutningstema
Bestyrelsen skal give mandat til ARGOs repræsentant i Dansk Affaldsforenings bestyrelse ved generalforsam-ling den
9. maj 2019 i Dansk Affaldsforening.
Indstilling
Administrationen indstiller, at der ved generalforsamlingen den 9. maj 2019 i Dansk Affaldsforening (DAF), gives mandat til ARGOs medlem af DAFs bestyrelse, Niels Hörup, til at afgive stemmer på ARGOs vegne.
Beslutning
Godkendt.
Sagsfremstilling
DAF er en politisk styret interesseorganisation bestående af kommunale affaldsenheder. DAF skal fremme medlemmernes interesser på affaldsområdet. DAF har 53 medlemmer bestående af kommuner, fælleskom-munale affaldsselskaber og modtagestationer i Danmark og på Færøerne. Medlemmerne indsamler og håndte-rer husholdningsaffald
og erhvervsaffald fra 98 kommuner for 5,6 mio. borgere. Bestyrelsesformand Niels Hörup er på ARGOs bestyrelsesmøde den 7. februar 2018, punkt 6, udpeget som ARGOs medlem i DAF. Niels Hörup er valgt til bestyrelse i DAF i
perioden 2018-2021.
DAF holder generalforsamling den 9. maj 2019 i Odense, jævnfør vedlagte indkaldelse til generalforsamling. Hvert
medlem har på generalforsamlingen samme antal stemmer, som det antal kroner, som betales i kontin-gent til DAF.
For ARGOs vedkommende i 2019 er beløbet 598.448 kr. Det foreslås, at mandat til at afgive stemmer på ARGOs vegne
gives til bestyrelsesformand i ARGO og medlem af DAFs bestyrelse, Niels Hörup.
I forlængelse af generalforsamlingen afholdes der årsmøde i DAF den 9. og 10. maj. Der er udsendt særskilt invitation
til bestyrelsen herom.
Miljømæssige konsekvenser
Ingen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Bilag til punkt nr. 5:
- Indkaldelse til generalforsamling 2019 i Dansk Affaldsforening
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Åbent
Orientering om ARGOs deltagelse i fællesaftale om sortering og oparbejdning af
plastaffald
Punkt 6
Fraværende: Afbud fra Gitte Hededam, Flemming Petersen og Erik Swiatek.
Beslutningstema
Administrationen orienterer om forløb med ARGOs deltagelse i en fællesaftale om sortering og oparbejdning af
plastaffald.
Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Godkendt.
Præsentation fra mødet vedlægges referatet. Endvidere medsendes link som viser sorteringsanlægget i Tysk-land.
ARGO arbejder videre med at arrangere et fagligt møde om emnet.
Sagsfremstilling - Baggrund
Forurening med plastaffald er et globalt problem, idet en meget stor andel af plastaffaldet i store dele af ver-den
enten bortkastes i omgivelserne eller deponeres på ukontrolleret losseplads. I Danmark er udfordringen især at øge
genanvendelsen af plastaffald, altså at flytte plast op i affaldshierarkiet fra energiudnyttelse til gen-anvendelse. Dette
kræver sortering af forskellige plasttyper, således at de genanvendelsesegnede plasttyper findes i tilstrækkeligt rene
fraktioner, der kan oparbejdes. Langt den største del af det danske plastaffald, som udsorteres til genanvendelse,
sendes i dag til Tyskland til yderligere sortering og oparbejdning.
Genanvendelse af plast er en af ARGOs grundydelser. Det betyder, at ARGO er forpligtet til at løse opgaven for de 9
ejerkommuner og ejerkommunerne er forpligtet til at levere plast til genanvendelse til ARGO.
Status for indsamling
I dag indsamles plast på to måder henholdsvis som kildesorteret plast direkte ved husstandene, eller plasten afleveres
på genbrugspladserne. I dag indsamles plast direkte fra husstandene i Lejre kommune (anslået ca. 200 ton i 2018) og
Holbæk kommune (anslået ca. 300 ton i 2018). Endvidere indsamles der plast på alle gen-brugspladser i ARGOs område. Samlet afsatte ARGO i 2018 2.900 ton plast til oparbejdning. Denne mængde vil stiger markant i de kommende
år, idet flere kommuner vil etablere kildesorteret indsamling af plast ved hus-standene. Samtidig giver ARGOs initiativ
med ”Farvel til stort og småt brændbart” øget udsortering på gen-brugspladserne, jævnfør punkt på 7 på indeværende møde om ”Farvel til stort og småt brændbart”.
Udfordringen med plast
Plast er et meget funktionelt materiale, som indgår alle steder i dagligdagen. Samtidig er plast et materiale med
mange udfordringer i genanvendelsen.
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Udfordringen med plast
Plast er et meget funktionelt materiale, som indgår alle steder i dagligdagen. Samtidig er plast et materiale med mange udfordringer i genanvendelsen.
Den helt store udfordring er, at der findes mange forskellige typer af plast. Selvom 7 – 8 af disse mængdemæs-sigt er
dominerende i almindeligt affald, findes hver plasttype i en række varianter. Derudover er plasten ofte tilsat farve og
modificeret med forskellige additiver for at opnå særlige egenskaber. Dertil kommer, at plast-producenter også kan
sætte forskellige plasttyper sammen for derved at opnå særlige egenskaber.
Fremstillingsindustrien efterspørger rene plasttyper for langt af fleste produkter. Dette sker for at kunne styre fremstillingsproces og kunne sikre de rette egenskaber i slutproduktet. Derfor er der behov for, at det indsam-lede plast
sorteres i meget rene fraktioner, hvis vi skal sikre en højkvalitetsgenanvendelse.
Nuværende sortering
Når der sorteres på plast, vil der altid være en rest som sorteres fra. Det kan for eksempel være affald, som ikke
burde have været i beholderen, plastprodukter, som ikke kan genanvendes, eller restplast som er svært at få sorteret
i helt rene fraktioner, selvom der anvendes forholdsvis avanceret teknologi.
I praksis har affaldsselskaberne i mange år stået for sortering, oparbejdning og afsætning af plasten på et mar-ked,
hvor mellemhandlere har afsat plasten til store sorteringsanlæg. Sorteringsanlæggene har sorteret plasten op i en
række fraktioner og kvaliteter.
Det generelle billede af dette marked er, at for eksempel blandet husholdningsplast ender med, at cirka 1/3-del af
plasten bliver til rene plasttyper af rimelig høj kvalitet, cirka 1/3-del af plasten bliver til blandet lavkvali-tetsplast, og
cirka 1/3-del af plasten består af andet affald og frasorteret plast, som kan blive energiudnyttet.
2/3-del af plasten, som er sorteret til henholdsvis høj- eller lavkvalitetsplast, vil ofte blive solgt videre til yderli-gere
oparbejdning. En del lavkvalitetsplast endte tidligere i Kina, som imidlertid lukkede for denne import i 2017. Dette har
presset markedet for afsætning, således at en del lavkvalitetsplast i dette marked blandt andet ender som vejkegler,
plastpaller, eller endda erstatningsbrændstof i for eksempel cementindustrien.
Fælles udbud gennem Clean
ARGO arbejder for, at mest muligt affald kan udsorteres, oparbejdes og genanvendes, som erstatning for nye jomfruelige råvarer.
Derfor valgte ARGO i 2016 at være en aktiv part af et stort fælles udbudsprojekt for etablering af et plast-sorteringsog oparbejdningsanlæg i Danmark. Projektet benævnes i daglig tale ”clean-projektet”, fordi det er kørt i regi af Clean,
som er en almennyttig non-profit forening, som en uvildig ”triple helix”-organisation for danske og udenlandske
virksomheder, vidensinstitutioner, organisationer og offentlige aktører, som alle har til formål at fremme grøn vækst
og beskæftigelse i Danmark. Se https://www.cleancluster.dk for mere informati-on om Clean.
Udbuddet er et samarbejde mellem en lang række affaldsselskaber, forsyninger og enkeltkommuner. Samar-bejdet
dækker 40 af landets kommuner, inklusive København. ARGO har siddet med i proces- og forhandlings-udvalget, som
har udformet udbuddet og stået for at skulle vælge løsninger. Udbuddet er et innovativt udbud for derved at være i
dialog med markedet og finde de mest avancerede løsninger.
Fra begyndelsen deltog omkring 15 interesserede virksomheder og konsortier. I processen blev kredsen af mulige
bydende reduceret til 3 konsortier, som har været med i den sidste del af processen med at give input til udformning
af udbudsgrundlag, herunder at afklare mulighederne for innovation fremover.
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Resultat af udbudsprocessen
ALBA Recycling fra Tyskland var den eneste tilbudsgiver i den endelige budrunde.
Udbudsprocessen har vist, at det ikke er realistisk at få en aktør til at etablere et sorterings- og oparbejdnings-anlæg
til plast i Danmark på grund af mængden på 15.000 - 20.000 tons per år, som de 40 kommuner dispone-rer over.  
ALBA Recycling tilbyder at behandle de danske mængder på et nyopført anlæg i Marl i Tyskland. Anlæggets årlige
kapacitet er 200.000 ton. ALBA har tilkendegivet, at der skal være en garanteret mængde mellem 100.000 - 150.000
tons per år før det er realistisk at etablere et anlæg i Danmark. Proces- og forhandlingsud-valget har efter vurdering
af det indkomne bud anbefalet, at der indgås en kontrakt med ALBA Recycling.
Tilbuddet fra ALBA
Tilbuddet vil sikre en høj grad af gennemsigtighed og sporbarhed omkring plastaffald. Det vil sige at ALBA kan dokumentere hvilken type anvendelse de forskellige plasttyper oparbejdes til, og ikke kun en samlet genan-vendelsesprocent. Aftalen vil desuden sikre, at en større del af de forskellige typer af plast udsorteres som singlepolymer
(enkelttypeplast), som kan oparbejdes til højkvalitetsanvendelse. Det betyder, at både kvalitets-genanvendelsen og
nettogenanvendelse forventes at blive højere end hidtil. Desuden omfatter ALBAs tilbud afhentning af plastaffaldet i
Danmark.
ALBA oparbejder selv to af de mængdemæssigt største plasttyper PP (polypropylen) og PE (polyethylen) fra udsorteret singlemonomer, som er output fra sorteringsanlægget, til en færdig oparbejdet produktionsråvare.  
Afslutning af udbudsprocessen
De involverede affaldsselskaber og kommuner er blevet orienteret om resultatet af processen. Proces- og forhandlingsudvalget har anbefalet de deltagende parterer at tilslutte sig aftalen. De deltagende parterer hav-de frist til den
24. marts 2019 til at meddele, om de tiltræder aftalen.
ARGO har meddelt, at ARGO ønsker at acceptere aftalen. ARGO vil som minimum bidrage med blandet hus-holdningsplast samt fraktionerne med folier og dunke fra genbrugspladserne. Endvidere vil der blive vurderet, om fraktionen hård plast og PVC fra genbrugspladser på grund af PVC-indholdet, eventuelt skal håndteres og afsættes anderledes.
Forudsætningen for at indgå en samlet aftale med ALBA er, at de deltagende parter kan garantere mindst 10.000 tons
plast årligt. Derfor indgås en samarbejdsaftale mellem de deltagende parter, hvor man dække soli-darisk omkring
mængderne. Prisen på behandling af plast er afhængig af mængden som leveres. Aftalen indgås som en 2-årig aftale
med option på 2 års forlængelse.
Clean har den 1. april 2019 oplyst, at samtlige involverede affaldsselskaber og kommuner har besluttet at til-slutte sig
aftalen.
Miljømæssige konsekvenser
Målet med denne aftale er at kunne genanvende endnu mere af den indsamlede plast og derved løfte affaldet op i
affaldshierarkiet.
Økonomiske konsekvenser
Den nye ordning forventes at give en forøgelse i forhold til den nuværende udgift på ca. 150 kr. pr ton.
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Åbent
Punkt 7
Orientering om status for ”Farvel til stort og småt brændbart”
Fraværende: Afbud fra Gitte Hededam, Flemming Petersen og Erik Swiatek.
Beslutningstema
Orientering om status, resultater og erfaring med initiativet ”Farvel til stort og småt brændbart”.
Indstilling
Administration indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Godkendt.
Sagsfremstilling
I 2018 var ét af ARGOs store tiltag, for at fremme genanvendelsen på genbrugspladserne, initiativet ”Farvel til stort
og småt brændbart”. Bestyrelsen blev sidst orienteret om initiativet på møde den 3. december 2018, punkt 3. Tidligere er bestyrelsen orienteret om de indledende planer for projektet. Det skete på møde den 15. maj 2017, punkt 12.
På bestyrelsens møde den 3. april 2018, punkt 8 orienterede administrationen om selve igangsætningen af projektet.
Målet ”Farvel til stort og småt brændbart”
Målet med projektet har været at skabe en bedre sortering således, at gode genanvendelige materialer, som hidtil er
blevet lagt i de blandede brændbare fraktioner, fremover bliver lagt i containere for materialegenan-vendelse. Projektet er således en understøttelse af kommunernes indsats for at øge den samlede genanven-delse af husholdningsaffald til 50 % i 2022.
Udrulning
Initiativet blev indført trinvis i perioden april 2018 – november 2018. Lejre Kommune (Torkilstrup) den 12. april, efterfølgende Roskilde Kommune (Viby, Jyllinge og Roskilde) den 13. juni. Køge Kommune (Bjæverskov og Køge) den 27.
september, Stevns Kommune (Hårlev og St. Heddinge) den 26. oktober og endelig Kalundborg Kommune (Bregninge,
Høng, Gørlev, Ubby, Sejerø og Kalundborg) den 9. november 2018.
Resultater
Målet og forventningerne var at flyttes op mod 7.000 ton affald fra energiudnyttelse til genanvendelse. Dette mål er
mere end opfyldt.
På baggrund af resultaterne i de måneder, hvor ordningen har fungeret, vurderer ARGO nu, at mængden til genanvendelse kommer til at stige med ca. 11.000 tons om året, svarende til en forøgelse på godt 90 kg. pr. husstand.
Det svarer til en øget genanvendelse med 8 procentpoint på genbrugspladserne og en forøgelse af samme størrelsesorden i forhold til kommunernes 50 %-målsætningen.
Fordeling af de forventede 11.000 ton, som genanvendelsen forøges med – ca. tal:
Træ
Ca. 7.000 ton
Plast
Ca. 2.000 ton
Pap
Ca. 1.200 ton
Bøger
Ca. 700 ton
Tekstiler
Ca. 200 ton
Mineraluld
Ca. 100 ton
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Ovennævnte tal svarer til:
•
At mængden af træ til genanvendelse er øget med ca. 50 %
•
At mængden af pap til genanvendelse er øget med godt 50 %
•
At mængden af plast til genanvendelse er øget med ca. 150 %
•
At mængden af papir, aviser og bøger til genanvendelse er øget med ca. 100 %
•
At mængden af tekstiler til genanvendelse er øget med 100 %.
Ud over materialer, som flyttes til genanvendelse, flyttes der på årsbasis ca. 6.000 ton til udendørs træ. Uden-dørs
træ bliver energiudnyttet på anlæg, som er miljøgodkendt til at modtage trykimprægneret træ. Den gode sortering er
også med til at sikre en meget høj grad af renhed i det rene træ (indendørs træ), som sendes til spånpladeproduktion. Det betyder, at over 60 %, af det træ, som tidligere blev energiudnyttet, nu går til gen-anvendelse.
Øvrige erfaringer og tiltag
Projektet ”Farvel til stort og småt brændbart” er baseret på en tilgang, hvor kunderne i stedet for at spørge sig selv
om et materiale kan brænde, spørger sig selv om det kan genanvendes? En del af indsatsen på genbrugs-pladserne
har derfor været at oprette en række nye fraktioner, blandt andet: bøger, tekstiler, polstrede møb-ler, og en ny fraktion, som kaldes uegnet til genanvendelse.
Initiativet har desuden omfattet information i pressen, sociale medier, på pladserne og via SMS til ARGOs døgnkunder. Desuden har der været en øget vejledningsindsats fra personalet til kunderne.
Det videre arbejde
Initiativet med farvel til brændbart er på vej til at blive en almindelig driftssituation på genbrugspladserne, men kræver dog fortsat løbende vejledning af kunderne.
Desuden følges den hidtidige indsats nu op med baggrundsinformation til personalet samt information til of-fentligheden, kommunerne og til kunderne på pladserne om de meget flotte resultater for øget genanvendel-se, som den
fælles indsats har skabt.
Miljømæssige konsekvenser
Initiativet med farvel til stort og småt brændbart vurderes at flytte ca. 11.000 ton affald fra energiudnyttelse til materialegenanvendelse. Det svarer til en forøgelse af genanvendelse på genbrugspladserne med ca. 8 pro-centpoint og
en forøgelse i samme størrelsesorden i forhold til kommunernes genbrugsmålsætning på 50 %.
Økonomiske konsekvenser
Flytningen af de ovennævnte mængder fra energiudnyttelse til genanvendelse skønnes alt andet lige - med det forbehold, at initiativet har været i gang mindre end et år - med de nuværende priser på overslagsniveau at give en årlig
økonomisk gevinst på ca. 1,5 mio. kr., idet den gennemsnitlige, vægtede behandlingspris pr. ton for det udsorterede
affald er lavere end taksten for energiudnyttelse.
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Åbent
Punkt 8
Orientering om status for udbud

Fraværende: Afbud fra Gitte Hededam, Flemming Petersen og Erik Swiatek.
Beslutningstema
Bestyrelsen orienteres om status for udbud.
Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen om gennemførelse af konkrete udbudsopgaver tages til efterret-ning.
Beslutning
Godkendt.
Sagsfremstilling
ARGO foretager indkøb for i størrelsesorden en kvart milliard kroner om året. Der er tale om mange hundrede indkøb
af meget forskellige karakter, for eksempel indkøb af håndværkerydelser, materialer, rengøring, maski-ner og behandling af affald til genanvendelse. ARGO har stor fokus på at sikre de bedst mulige priser i forbin-delse med indkøb.
Bestyrelsen har i 2019 og 2020 særligt fokus på udbudsopgaven, hvorfor status forelægges bestyrelsen på hvert
møde.
Bestyrelsen blev senest på møde den 11. februar 2019, punkt 6 orienteret om status for gennemførelse af udbud.
Orienteringen blev taget til efterretning. Der gennemføres udbud i overensstemmelse med udbuds-planen samt foretages vurdering af udbudspligt for en række konkrete opgaver med henblik på, at de lovpligti-ge udbud er udsendt
senest ved udgangen af andet kvartal 2019. Den senest opdaterede udbudsoversigt ved-lægges som bilag 1. Planen
ligger ligeledes på ARGOs hjemmeside, hvor den bliver løbende opdateret, til op-lysning for potentielle leverandører.
Der er indgået aftale om ekstern bistand til vurdering af udbudsopgaver samt gennemførelse af konkrete udbud.
Siden bestyrelsens seneste møde den 11. februar 2019 er offentliggjort 1 EU-udbud vedrørende transport af rent træ.
Der er endvidere offentliggjort 4 indkøb som tilbudsindhentninger (prisafprøvning i henhold til ud-budslovens afsnit
V eller tilbudsloven) vedrørende indkøb af aktivt kul, anlægsarbejder Hårlev genbrugsplads, renovering af vestkranen
på Roskilde Kraftvarmeværk, og montage af gas/gasveksler. Der er indgået 14 ram-meaftaler/driftsaftaler på baggrund af gennemførte udbud/prisafprøvninger.
ARGOs administration arbejder endvidere med at sikre den it-systemmæssige understøttelse af indkøbs- og udbudsopgaverne, således at der sikres systematik, ensartede arbejdsgange, kontrol og dokumentation. Endvi-dere pågår
intern undervisning, således at de indkøbsansvarlige sikres nødvendig viden og kompetencer.
Endelig er indkøb og udbud et særskilt tema i forbindelse med ekstern revision af regnskaberne 2018 og 2019.
Miljømæssige konsekvenser
Ingen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Bilag til punkt nr. 8:
- Udbudsoversigt  - april måned ARGOs hjemmeside

13

BESTYRELSESREFERAT AF
9. APRIL 2019

Åbent
Eventuelt
Punkt 9

Fraværende: Afbud fra Gitte Hededam, Flemming Petersen og Erik Swiatek.

Klaus W. Hansen orienterede om idriftssættelse af BIO4 på Amagerværket.
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