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10. Orientering om årsrapport 2020 for AFATEK A/S 

11. Orientering om plast 
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Punkt 1: Formanden orienterer
sagsfremstilling
Åbent

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen 
 
Punkt 2: Formandsskabet orienterer
sagsfremstilling
Åbent
Der vedlægges referat fra Formandsskabsmøde den 5. maj 2021.  

Beslutning 
Ingen Bemærkninger.  

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen 
 
 
Punkt 3: Administrationen orienterer
sagsfremstilling
Åbent

1. Status for Corona situationen i ARGO 
Der gives en mundtlig orientering på mødet. 
 
 2. Status for tilbud på forbrænding af opgravede mink. Der gives en mundtlig orientering på mødet. På 
mødet blev det oplyst, at
- ARGO har afgivet tilbud og er på den baggrund tildelt en rammeaftale
- På baggrund af fem testlæs er der afgivet tilbud ved et miniudbud under rammeaftalen
- ARGO blev nummer fem af ti ved miniudbuddet, og er skal behandle alle de mængder vi har tilbudt
- Den normale levering er startet 25. maj 2021, og sidste levering forventes før 2. juli 2021
- Der er ikke konstateret lugtproblemer eller udfordringer med at behandle de opgravede mink. 
 
3. Låne- og afdækningsportefølje pr. 31. marts 2021 
Resultatet for ARGOs låne- og afdækningsportefølje pr. 31. marts 2021 er tilfredsstillende.  
Til uddybning vedlægges oversigt for låne- og afdækningsportefølje pr. 31. marts 2021 med følgende 
for-klaring: Den samlede gæld udgør pr. 31. marts 2021 987,5 mio. kr. til en gennemsnitlig rente på 2,83 %. 
Gælden består af 2 lån: For det første et mindre lån med en restværdi på 3,6 mio. kr., som er 100 % af-dæk-
ket i CHF og udløber i 2021. For det andet et lån med en restværdi på 983,5 mio. kr., som blev optaget af 
det daværende KARA/NOVEREN i 2011 til brug for finansiering af Energitårnet og som udløber i 2041. 80 
% af dette lån blev i forbindelse med optagelsen afdækket i fast rente ved hjælp af rentesikringsaftaler 
(SWAP-aftaler). 
 
4. Kapitalportefølje pr. 31. marts 2021 
Resultatet for ARGOs kapitalportefølje pr. 31.marts 2021 er tilfredsstillende.  
ARGOs kapitalportefølje har i marts måned 2021 haft et afkast på 2,44 % mod et benchmark på 1,44 %. For 
hele 2021 er ARGOs afkast på 2,71 % mod et benchmark på 1,41 %.  
Til uddybning vedlægges oversigt for kapitalportefølje pr. 31. marts 2021 med følgende forklaring: ARGO 

1



2

har pr. 31. marts 2021 en samlet portefølje på 408,3 mio. kr. Porteføljen dækker over obligationer og inve-
steringsforeninger.  
Afkastet for marts måned er 10,0 mio. kr. Samlet set har ARGO i hele 2021 haft et positivt afkast på 10,9 
mio. kr. Det samlede afkast består af realiserede renter, udbytter, kursgevinster og gebyrer på 2,4 mio. kr. 
samt en urealiseret kursgevinst på 8,5 mio. kr. En urealiseret kursgevinst realiseres først ved salg fra porte-
føljen. 
 
5. Tilgodehavende hos debitorer pr. 31. marts 2021 
Resultatet er tilfredsstillende. Til uddybning vedlægges oversigt over tilgodehavende hos debitorer pr. 31. 
marts 2021 med følgende for-klaring: ARGO har med udgangen af 1. kvartal 2021 opgjort tilgodehaven-
de hos debitorer til 7,5 mio. kr. Som det fremgår af oversigten, er ARGOs debitormasse steget i forhold til 
sidste opgørelse efter 4. kvartal 2020, hvor beløbet udgjorde 6,0 mio. kr. Den samlede stigning stammer 
hovedsageligt fra en stigning i fak-turerede beløb på 1,7 mio. kr., som endnu ikke er forfaldne til betaling, og 
skyldes primært tidspunktet for fakturering af importaffald. Desuden har en øget fakturering af papegøje-
pladebiler pr. 1. januar 2021 en betydning, idet disse biler i modsætning til tidligere nu automatisk opkræ-
ves gebyr for indkørsel med er-hvervsaffald, medmindre de godtgør, at der er tale om privat affald. Endelig 
har der i første kvartal 2021 været bedre afsætningspriser på genanvendelige materialer (pap og papir) fra 
Gadstrup Genbrugsanlæg, hvilket giver øget fakturering ved salg af disse materialer.   
I perioden har der ikke været konstateret tab på debitorer. 
 
6. Regnskab pr. 31. marts 2021 – Gensalgsbutikkerne i Roskilde, Køge og Lejre kommuner 
ARGO driver tre gensalgsbutikker for henholdsvis Roskilde, Køge og Lejre og Roskilde kommuner efter en 
special aftale med kommunerne. ARGOs bestyrelse (det daværende KARA/NOVEREN) besluttede på møde 
den 11. april 2016, punkt 6, at ARGO driver og mellemfinansierer butikkerne for kommunerne. Regnskabet 
for butikkerne indgår således ikke i ARGOs regnskab og har ikke betydning for selskabets økonomi. Her føl-
ger en kort særskilt orientering. Resultatet er mindre tilfredsstillende.  
 
Kommunerne orienteres hver især, hvert kvartal i detaljer om gensalgsbutikkernes drift og økonomi. Over-
skud eller underskud afregnes løbende med kommunerne. Gensalgsbutikkerne har i 1. kvartal 2021 rea-
li-seret et samlet underskud på 0,6 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 0,1 mio. kr.   
Gensalg arbejder for at øge direkte genbrug af det affald, som afleveres på ARGOs genbrugspladser, dels 
via egne butikker og dels via partnerskaber med frivillige organisationer og samarbejde med virksomheder 
omkring reparation og klargøring. Underskuddet i 1. kvartal 2021 er fortsat påvirket af Corona pandemien 
med de deraf følgende restriktioner, der har holdt gensalgsbutikkerne lukket i det meste af 1. kvartal 2021.  
Mellemregningen mellem ARGO og henholdsvis Roskilde, Køge og Lejre kommuner udgjorde i starten af 
2021 i alt 0,3 mio.kr. i ARGOs favør. Efter tillæg af 1. kvartals samlede underskud på 0,6 mio. kr., udgør mel-
lemregningen mellem ARGO og de tre kommuner tilsammen pr. 31.03.2021 i alt 0,9 mio. kr. i ARGOs favør. 
 
7. Orientering om adgang til direkte genbrug for borgere. 
Folketinget indgik den 16. juni 2020 aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. 
Denne aftale beskriver, at genbrugspladser, ud over at stille et område til rådighed for borgerne til at le-vere 
genstande til direkte genbrug, også skal sikre, at genbrugspladserne først gør genstandene tilgænge-lige for 
private aktører, herunder frivillige organisationer og borgere. De genstande, som ikke afsættes, må sælges i 
egne genbrugsbutikker. Aftalen er endnu ikke udmøntet i konkret lovgivning. 
Administrationen har for allerede nu at forsøge at skabe løsninger, som kan imødekomme dette krav, igang-
sat et tiltag, hvor borgere kan reservere en stand på en genbrugsplads. I første omgang sker det som et 
forsøg på Køge genbrugsplads.  Reservation af standen er uden udgift for borgeren, og borgeren får adgang 
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til at modtage alt hvad kunderne har med af affald den pågældende dag. Borgerne kan selv reklamere 
med, at de står på pladsen en bestemt dag og angive deres ønsker til hvad de gerne vil modtage. Forsøget 
er indledt i maj måned 2021. 
På mødet bad John Harpøth om, at bestyrelsen får tilsendt retningslinjerne for forsøget til information. 
 
8. Orientering om startevaluering af aftale om behandling af madaffald fra ARGO-kommunerne 
Den 1. januar 2021 trådte en ny aftale med Gemidan A/S om forbehandling og bioforgasning af madaffald 
fra ARGOs ni ejerkommuner i kraft. Forbehandlingen sker på et nybygget anlæg i Ølstykke, hvorefter biopu-
lpen køres til Solrød, hvor den bioforgasses hos Solrød Bioenergi. I forbindelse med udbuddet, besluttede 
ARGO i dialog med kommunerne at stille relativt høje miljøkrav, og det var en forudsætning i udbud-det, at 
der senest 3 måneder efter kontraktstart skulle være fuld overholdelse af udbudskravene. Der er, sammen 
med leverandøren, foretaget en startevaluering af kontrakten. Konklusionen er, at vilkårene i kontrakten 
overholdes pr. 1. april 2021 og at samarbejdet er kommet godt i gang. 

Transportafstand: Gemidan vandt kontrakten med en forudsætning om, at madaffaldet skulle køres fra 
Ølstykke til bioforgasning på et anlæg ved Odense. Gemidan har imidlertid indgået en aftale med Solrød 
Bioenergi om, at madaffaldet skal bioforgasses der. Det reducerer transportafstanden med ca. 105 km.
Krav til oparbejdning af gas: Biogassen fra ARGOs madaffald bliver knyttet til certifikater på oparbejdet 
biogas således, at der er sikkerhed for at opgraderingen af gassen entydigt kan knyttes til madaffaldet fra 
ARGO. 

Overholdelse af metan-kravet: I certificeringssystemet, som anvender gennemsnitsmålinger fra sam-
men-lignelige anlæg med samme driftsherre, er metantabet på 1 %. ARGO har accepteret værdierne fra 
certifi-ceringen, som dokumentationsgrundlag indtil yderligere dokumentation kan forelægges på grundlag 
af et måleprogram som gennemføres første gang til efteråret 2021.
Anvendelighed på økologisk jordbrug: På grund af behandlingstiden i anlægget vil Solrød Biogas først 
kunne opfylde økologikravet for materiale tilført fra den 15. april. For at sikre overholdelse af kravet har 
Gemidan haft lagt det modtagne madaffald fra ARGO på lager i Gemidans lagersilo i Ølstykke i perioden 1. 
til 15. april. Derudover har Solrød Bioenergi udarbejdet en oversigt over aktuelle leverandører af biomasse 
til biogasanlægget, med angivelse af hvordan materialet overholder økologivejledningen. På mødet gav 
administrationen en kort mundtlig status omkring en henvendelse fra Center for Demokratisk Facilitering. 
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Endvidere blev det bekræftet, at byggeriet af den nye KOD-silo har modtaget miljøgod-kendelse og at byg-
geriet er under opstart. Det blev også bekræftet, at den nye silo forventes at blive en markant forbedring 
i forhold til den nuværende midlertidige løsning. Særligt for bortsugning af lugt forventes den nye silo at 
være en stor forbedring. 
 
9. Projekt om øget genanvendelse af erhvervsaffald
Som en del af ARGOs strategiske indsats for at fremme en bedre ressourceudnyttelse, blev der i 2019 igang-
sat en særlig indsats for at medvirke til at gode genanvendelige materialer bliver flyttet ud af det for-bræn-
dingsegnede erhvervsaffald. En række af de væsentlige aktører blev inviteret til at deltage i et pro-jekt om 
at undersøge problemets størrelse og afdække udfordringer og muligheder.
Der er på baggrund af projektets kortlægning af mængder og gennemførte sorteringsanalyser, fundet frem 
til, at cirka 50 % af det erhvervsaffald, som i 2018 blev afleveret til energiudnyttelse hos ARGO, for-modent-
lig var genanvendeligt materiale. Det er næppe realistisk at udsortere alle 50 %, men hvis blot 30 % bliver 
udsorteret, vil det give over 30.000 ton mere genanvendelse om året. Der var den 8. december 2020 omta-
le af projektet i fagmagasinet Waste Tech. 

Der er en række barrierer i forhold til at fremme en øget sortering og genanvendelse af det forbrændings-
egnede erhvervsaffald. Næste skridt i projektet er derfor sammenskrivningen af et oplæg, som beskriver 
status for området og for de enkelte aktørers roller samt de muligheder der er for indsatser.
Sideløbende hermed vil der blive arbejdet med en pilotindsats i forhold til udsortering og genanvendelse af 
den del af erhvervsaffaldet, som udgøres af madaffald. 
 
Der blev tilføjet to orienteringer ved mødet.
Administrationen orienterede om, at der er igangsat en analyse af organiseringen og forholdet mellem op-
gaver og ressourcer i administrationen.
Administrationen informerede endvidere om at den årlige eksterne audit af miljøledelse- og arbejdsmil-
jøcertificering er afsluttet med flot resultat. Der var ros fra bestyrelsen. I den anledning blev der spurgt til 
personalets brug af personlige værnemidler ved modtagelse og håndtering af farligt affald. Genbrugschef 
Finn Kjær oplyste, at det er blevet indskærpet, at manglende brug af personlige værnemidler har ansættel-
sesretlige konsekvenser. 

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen 
 
Punkt 4
Godkendelse af årsrapport 2020 
 
Beslutningstema
Bestyrelsen skal tage stilling til årsrapport 2020 og afsluttende revisionsprotokollat for 2020. 
 
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Årsrapport for 2020 godkendes og underskrives af bestyrelsen, og
2. Afsluttende revisionsprotokollat for 2020 godkendes og underskrives af bestyrelsen. 
 
Beslutning
Godkendt med den bemærkning, at den negative egenkapital alene skyldes den store negative post for 
sikringsinstrumenter. 
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Sagsfremstilling
ARGO er et non-profit selskab, og bestyrelsen har derfor i de senere år valgt at tilbagebetale tidligere års 
overskud til forbrugerne, hvilket rent teknisk gøres ved at budgettere med et underskud. ARGO lander i 
årsregnskabet for 2020 samlet set på et underskud på 29,5 mio. kr., som altså derved kommer forbru-gerne 
til gode. Det samlede resultat for ARGOs økonomi og indsats i 2020 er tilfredsstillende.
Der er ingen forbehold i revisionspåtegningen fra ARGOs revisor. Årsrapporten er udarbejdet og aflagt i 
henhold til reglerne i årsregnskabsloven for klasse C virksomheder. Årsrapporten er revideret af Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Årsrapporten vedlægges som bilag 1. 

ARGOs mission er at omdanne affald til ressourcer. Visionen er at være førende på europæisk plan in-
den-for forebyggelse, genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse og deponering af affald. Alle opgaver skal 
lø-ses på den mest ansvarlige og bæredygtige måde – miljømæssigt, samfundsmæssigt og økonomisk.
ARGO har også i 2020 arbejdet på at øge genbrug og genanvendelse. På ARGOs genbrugspladser er gen-
an-vendelsen steget fra 83 % i 2019 til 8 5% i 2020. I 2020 åbnede endnu en Gensalgsbutik, denne gang i 
Køge, således at ARGO nu driver tre Gensalgsbutikker. Der blev åbnet en ny, døgnåben genbrugsplads i Hår-
lev, og derudover overgik pladsen i Kalundborg til døgnåbent, således at ARGO nu i alt driver ni gen-brugs-
pladser med døgnåbent. 
 
ARGOs drift og økonomi blev i 2020 kraftig påvirket af Coronapandemien. Indsamling, håndtering og 
be-handling af affald samt produktion af elektricitet og varme er samfundskritiske opgaver, som skal løses. 
Selskabet har derfor haft fokus på at sikre stabil drift, særligt på ARGOs kraftvarmeværk, Audebo Miljø-
cen-ter og Gadstrup Genbrugsanlæg. 
 
Genbrugspladserne var i første omgang defineret af myndighederne som ’ikke-kritiske’ og blev derfor 
luk-ket, da Danmark lukkede ned i marts 2020. Efter ændrede anbefalinger fra myndighederne genåbnede 
pladserne i slutningen af marts, dog med adgangsbegrænsning.
ARGOs økonomiske resultat blev i 2020 påvirket af, at markedspriserne på elektricitet og genanvendelige 
materialer som jern og metal faldt markant, hvilket samlet set gav ARGO en mindre indtægt på over 20 
mio. kr. Genbrugspladserne modtog næsten 10 % mere affald end budgetteret, hvilket har givet genbrugs-
pladserne øgede udgifter til transport og behandling. ARGOs kraftvarmeværk har i 2020 haft stabil drift og 
behandlet større mængder affald (herunder importaffald) end budgetteret, hvilket har givet øgede indtæg-
ter fra affald og varmesalg. 

ARGO har i 2020 bidraget til statskassen med ca. 158 mio. kr. i afgifter, herunder NOx-afgift og CO2-afgift.
Balancen udgør 1.589,0 mio. kr. mod 1.659,3 mio. kr. i 2019. Underskuddet på 29,5 mio.kr tillægges efter 
årsregnskabsloven egenkapitalen, der herefter ved udgangen af 2020 udgør -37, 9 mio. kr. Egenkapitalen er 
reguleret dels med årets resultat og dels med en værdiregulering af de indgåede aftaler om swap (ren-tesik-
ringsaftaler), der er indgået for at sikre fast rente på ARGOs gæld. Den samlede regulering på egenkapitalen 
af de indgåede swap er ved årets udgang 324,4 mio. kr. Da lånet og rentesikring forventes opret-holdt til 
lånets udløb, har egenkapitalreguleringen kun betydning for ARGOs økonomiske soliditet, hvis lånet frivilligt 
eller tvunget bliver indfriet før udløb. 
 
Det afsluttende revisionsprotokollat for 2020 (bilag 2) har ved revisionspåtegningen ikke givet anledning til 
forbehold, jævnfør vedlagte revisionspåtegning (bilag 3). Der vedlægges endvidere Ledelsens regnskabser-
klæring (bilag 4). 
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Administrationen vurderer, at resultatet er tilfredsstillende.  
 
Miljømæssige konsekvenser
Ingen.  
 
Økonomiske konsekvenser
Ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. 
 
Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen 
 
Punkt 5
Regnskab pr. 31. marts 2021

Beslutningstema
Bestyrelsen skal tage stilling til regnskab pr. 31. marts 2021. Resultatet samlet for ARGO pr. 31. marts 2021 
er et overskud på 16,5 mio. kr. mod et sæsonbudget på 5,5, mio. kr. Resultatet er således 11 mio. kr. bedre 
end budgetteret for 1. kvartal 2021. 
 
Indstilling
Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender regnskab pr. 31. marts 2021. 

Beslutning
Godkendt. 

Sagsfremstilling
Det samlede resultatet for ARGO pr. 31. marts 2021 er tilfredsstillende 
 
ARGOs omsætning blev pr. 31. marts 2021 på 169,2 mio. kr., svarende til 113 % af sæsonbudgettet på 150,2 
mio.kr. og 29 % af årsbudgettet på 584,3 mio. kr. ARGO har behandlet en mængde på 167.880 ton svarende 
til 113 % af sæsonbudgettet på 148.333 ton og til 26 % af årsbudgettet på 653.439 ton. 

Pr. 31. marts 2021 udviser selskabets samlede regnskab et overskud før afskrivninger og finansiering på 
39,1 mio. kr. Efter afskrivninger på 14,5 mio. kr. og finansieringsomkostninger på 7,8 mio. kr., samt hen-læg-
gelser på i alt 0,2 mio. kr., udgør det samlede overskud pr. 31. marts 2021 16,5 mio. kr. mod et sæsonbud-
getteret overskud på 5,5 mio. kr. og et årsbudgetteret underskud på 17,5 mio. kr. I de samlede finansie-
ringsomkostninger er der medtaget realiserede kursgevinster og -tab. Urealiserede kursgevinster og -tab 
medtages i 4. kvartalsregnskab og i årsrapporten, idet der løbende er store kursud-sving. Resultat pr. 31. 
marts 2021 (1. kvartal) for ARGO:
Skemaet viser realiseret resultat pr. 31. marts 2021 samt sæsonbudget pr. 31. marts 2021 og årsbudget 
2021:
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Som det fremgår af skemaet, er resultatet for ARGO pr. 31. marts 2021 før afskrivninger og finansiering på 
39,1 mio. kr. Efter afskrivninger på 14,5 mio. kr. og finansieringsomkostninger på 7,8 mio.kr., samt henlæg-
gelser på i alt 0,2 mio. kr., udgør det samlede overskud pr. 31. marts 2021 16,5 mio. kr. Roskilde Kraftvarme-
værk: 

Resultatet er tilfredsstillende.
Pr. 31. marts 2021 udviser Roskilde Kraftvarmeværks samlede regnskab et overskud før afskrivninger og 
finansiering på 31,2 mio. kr. Det samlede resultat udgør et overskud på 11,7 mio. kr. mod et sæsonbudget-
teret overskud på 4,4 mio. kr. og et årsbudgetteret underskud på 12,5 mio. kr.
Roskilde Kraftvarmeværk har modtaget 89.198 ton affald til nyttiggørelse pr. 31. marts 2021, svarende til 
108 % af sæsonbudgettet på 82.500 ton og 27 % af årsbudgettet på 330.000 ton. Af de 89.198 ton affald er 
27.975 ton importeret. 
 
Afgifterne udgør pr. 31. marts 2021 42,8 mio. kr. hvilket svarer til 112 % af sæsonbudgettet på 38,3 mio. kr. 
og til 28 % af årsbudgettet på 153,3 mio. kr.
Roskilde Kraftvarmeværk har behandlet flere ton end budgetteret og haft øget produktion, hvilket tillige 
med bedre elpriser end budgetteret, har været gunstigt for 1. kvartals resultat. 
Forventningerne til årets resultat er bedre end budget. 
 
Genbrugspladser:
Resultatet er tilfredsstillende.
ARGO driver 14 genbrugspladser for 5 af ejerkommunerne (Kalundborg, Køge, Lejre, Roskilde og Stevns 
kommuner), og Solrød Kommune deltager på en gæsteordning. 
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Pr. 31. marts 2021 er der modtaget 35.060 ton affald på genbrugspladserne, svarende til 114 % af sæ-
son-budgettet på 30.655 ton og 23 % af årsbudgettet på 149.825 ton. 
 
Pr. 31. marts 2021 udviser genbrugspladsernes samlede regnskab et overskud før afskrivninger og finan-sie-
ring på 4,2 mio. kr. Det samlede resultat udgør et overskud på 1,9 mio. kr. mod et sæsonbudgetteret over-
skud på 1,5 mio. kr. og et årsbudgetteret underskud på 4,2 mio. kr. Genbrugspladsernes samlede omsæt-
ning er steget med 2,9 mio. kr. i forhold til sæsonbudgettet på 28,7 mio.kr., hvilket især skyldes gunstige 
priser på genanvendelige materialer samt fakturering af genbrugspladsgebyr.

De samlede produktionsomkostninger på 1,8 mio. kr. er over sæsonbudget, hvilket skyldes øgede mæng-
der, som følge af Coronapandemien. Genbrugspladserne oplever en stor stigning i antal besøgende og har 
gjort det siden genoplukningen i marts 2020. 
Forventningen til årets resultat er på budget.  
 
Audebo Miljøcenter m.fl.:
Resultatet er tilfredsstillende. 
 
Pr. pr. 31. marts 2021 udviser regnskabet for Audebo Miljøcenter m.fl. et overskud før afskrivninger og fi-
nansiering på 3,6 mio. kr. Det samlede resultat udgør et overskud på 2,9 mio. kr. mod et sæsonbudgetteret 
underskud på 0,4 mio. kr. og et årsbudgetteret underskud på 0,8 mio. kr. 
 
Pr. 31. marts 2021 er der modtaget 43.622 ton i Audebo Miljøcenter m.fl., svarende til 124 % af sæson-bud-
gettet på 35.178 ton og til 25 % af årsbudgettet på 173.614 ton.
Den samlede omsætning i Audebo Miljøcenter m.fl. er steget med 3,0 mio. kr. i forhold til sæsonbudgettet 
på 13,6 mio. kr., hvilket især skyldes øgede behandlede mængder.
Forventningerne til årets resultat er bedre end budget.  
 
Balance:
Pr. 31. marts 2021 udgør ARGOs balance 1.585,7 mio. kr.
Aktivsiden udgøres, udover anlægsaktiver på 1.075,6 mio. kr., af likvide beholdninger opgjort til 26,6 mio. 
kr., værdipapirer på 408,7 mio. kr., en debitorbeholdning på 51,6 mio. kr. samt øvrige poster på 23,1 mio. kr. 
 
Passivsiden udgøres af langfristet gæld på 1.410,3 mio. kr., hvoraf de 938,9 mio. kr. er finansiering af 
ovn-linje 6. Resten af den langfristede gæld udgøres af 325,0 mio. kr. vedrørende swapaftalen, 138,9 mio. 
kr. er gæld til forbrugerne og øvrige langfristede poster er 7,6 mio. kr. Herudover indeholder passivsiden 
147,6 mio. kr. i kortfristet gæld og forpligtelser på 49,3 mio. kr., hvilket resulterer i en egenkapital på -21,6 
mio. kr. 

I henhold til vedtægterne for ARGO forrentes og tilskrives kommunernes indskudskapital (udover basi-
sind-skuddet) løbende. Det samlede indskud udgør 316,2 mio. kr. pr. 31. marts 2021. 
 
Anlæg:
Anlægsbudgettet pr. 31. marts 2021 indeholder bevillinger for 2021 på 52,1 mio. kr., samt overførte be-
vil-linger fra 2020 på netto 31,2 mio. kr. Der er i perioden anvendt 3,4 mio. kr. I 2021 er færdigmeldt anlæg 
for 0,8 mio.kr. 
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For uddybende forklaringer henvises til regnskab pr. 31. marts 2021, jævnfør bilag 1.  
 
Miljømæssige konsekvenser
Ingen.  
 
Økonomiske konsekvenser
Ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. 
 
Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen 
 
 
Punkt 6
Forslag til budget 2022 med overslagsår 2023 - 2025

Beslutningstema
Bestyrelsen skal tage stilling til drifts- og investeringsbudgettet og takster for 2022 med overslagsår 2023 til 
2025.  
 
Indstilling
Det indstilles, at:
1. Driftsbudgettet for 2022 godkendes,
2. Taksterne for 2022 godkendes, og
3. Investeringsplanen for 2022 godkendes. 
 
Beslutning
Godkendt med den bemærkning at det er vigtigt at kommunikere, at genanvendelse koster, og at vi sparer 
klodens ressourcer når vi genbruger og genanvender.
Der eftersendes information omkring maskindrift. 
 
Sagsfremstilling 
Indledning: Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025 fortsætter retningen fra budget 2021 med over-
slagsår med vægt på følgende formål:
1) at udmønte ARGOs strategi,
2) at fastholde så lave behandlingstakster som muligt af hensyn til borgere og virksomheder, og
3) at sikre selskabet en fortsat sund og robust økonomi. 

De tre punkter uddybes i det følgende. 1) Udmøntning af strategi for ARGO 2019 – 2022.
Budget 2022 med overslagsår kobler budgettet og arbejdet med udmøntning af strategien, som blev ved-
taget af bestyrelsen den 11. februar 2019, punkt 4. Det betyder, at de indsatser, der er fastlagt i strategien, 
vurderes at kunne gennemføres indenfor budgettets rammer.  
 
Strategien hviler på et overordnet princip om at løfte affald så højt op i affaldshierarkiet som muligt. Det vil 
sige, at forebyggelse af affald og direkte genbrug prioriteres over genanvendelse, som igen prioriteres over 
energiudnyttelse. Deponering prioriteres lavest og skal foregå miljømæssigt sikkert. Indsatserne i strategien 
omhandler blandt andet om mere genanvendelse af erhvervsaffald, fremme af udsortering på genbrugs-
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pladserne og mere direkte genbrug.  
 
2) Fastholdelse af så lave behandlingstakster og så lav varmepris som muligt.
ARGO skal drives så effektivt som muligt, og dette skal afspejle sig i de fastsatte takster og priser. Tak-sterne 
i 2022 er fastsat med henblik på at fortsætte retningen fra budget 2021 med en tilbagebetaling til forbru-
gerne på de områder, hvor det er muligt (det vil sige, hvor der er opsparet overskud i ordningen). 3) Sikre 
selskabet en forsat sund og robust økonomi.
En robust økonomi er naturligvis nødvendig for selskabets fortsatte virke, men er ikke mindst relevant i for-
hold til at sikre et godt afsæt for den forventede kommende konkurrenceudsættelse af affaldsenergien.  
 
Koncernen ARGO:
Samlet har ARGO en forventet omsætning på 642,5 mio. kr. i 2022 mod realiseret i 2020 på 606,8 mio. kr.
Samlet har ARGO tidligere oparbejdet et overskud, hvorfor der har været budgetteret med et underskud for 
at nedbringe opsparede overskud og derved tilgodese borgere og erhvervsdrivende. Denne retning fortsæt-
tes i 2022, idet der samlet for ARGO budgetteres med et underskud i 2022 på 4,4 mio.kr. Herefter budgette-
res der for at sikre selskabet en fortsat robust og sund økonomi i overslagsårene med et mindre overskud, 
således at det samlede akkumulerede budgetterede resultat for perioden 2022 – 2025 udgør et overskud på 
11,6 mio. kr. 

Budgettet bliver fremlagt på 3 hovedområder: Roskilde Kraftvarmeværk, Genbrugspladser og Audebo 
Mil-jøcenter m.fl. Audebo Miljøcenter m.fl. dækker over behandlingsregnskaberne for Affaldsdeponiet, 
Have-kompostering, Genbrug Pap & Papir samt KOD og af hensyn til takstfinansieringen udarbejdes der 
under-budgetter på alle delområder. Budgettet for 2022 og overslagsårene er udarbejdet således, at hvile-i-
sig-selv (eller non-profit) princippet, hvor indtægter og udgifter skal hvile i sig selv over en periode, respek-
te-res for hvert behandlingsområde over en årrække. På denne måde sikres en sund og robust økonomi i de 
forskellige ordninger. 
 
Budgetforudsætninger:
Omkostningerne i budget 2022 er fremskrevet for hvert år med udgangspunkt i Kommunernes Lands-
for-enings (KL) løn og prisfremskrivning. Konkret for lønudviklingen er der budgetlagt med 2,4 % i 2022 og i 
overslagsårene.
Kapital – og låneportefølje følger udviklingen i gæld og kapital, det vil sige lån til udløb og en gennemsnitlig 
rente på 1,23 % p.a. på kapitalporteføljen. 

Renter af indskudskapital fra kommunerne forrentes, jævnfør ARGOs vedtægter. Finansieringsomkostnin-
gerne på lån udgiftsføres på Roskilde Kraftvarmeværk. Resterende finansierings-omkostninger fordeles efter, 
hvor meget hver ordning har opsparet.
Takstfastsættelse er nærmere beskrevet under beskrivelsen af de enkelte behandlingsområder. 
 
Roskilde Kraftvarmeværk 
Roskilde Kraftvarmeværk har tidligere oparbejdet et overskud som følge af stabil drift og fuld udnyttelse af 
kapaciteten på anlægget, blandt andet på grund af import af affald. Der har derfor i årene 2019, 2020 og 
2021 været budgetteret med et underskud for derved at tilbagebetale oparbejdet overskud til forbrugerne.
Med den politiske aftalen fra 2020 om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, er der en 
forventning om, at affaldsenergien bliver konkurrenceudsat med en tidshorisont frem mod år 2025. Da lov-
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grundlag først forventes fremlagt i 2022, kendes betingelserne for konkurrencen ikke endnu. I det omfang 
det er muligt, benyttes derfor en forsigtig budgetlægning. Det er i klimaaftalen forudsat at nuvæ-rende lån 
kan fortsætte til udløb, men mod betaling af garantiprovision. Dette er dog ikke medtaget i bud-get 2022, 
da lovgrundlaget som nævnt endnu ikke er på plads. 

Den samlede budgetterede omsætning for 2022 er 449,2 mio. kr., og der budgetteres med et mindre 
un-derskud på 3,5 mio. kr. I overslagsårene budgetteres med et mindre overskud, således at det samlede 
ak-kumulerede resultat for perioden er et overskud på 7,1 mio. kr. 
 
Budgettet er baseret på 330.000 ton i alle 4 budgetår. Der budgetteres fortsat med importaffald på 90.000 
ton/pr. år. Der er i 2022 budgetteret med samme takst for brændbart affald og dagrenovation som i årene 
2019, 2020 og 2021, det vil sige på 420 kr. pr. ton. Ved at fastholde 2019-taksten til og med 2022 forventes 
ARGO at have en af de laveste takster på Sjælland. Efter budget 2022 prisfremskrives taksten. Året 2023 
bliver derved det første år siden fusionen mellem KARA og NOVEREN i 2007, hvor taksten vil stige. I 2007 
var taksten på 540 kr./ton. 
 
Varmeprisen prisfremskrives og desuden indarbejdes stigning af affaldsvarmeafgiften fra den 1.1.2021 på 5 
kr. pr. GJ, men varmeprisen fastholdes i øvrigt uændret i forhold til budget 2021. Prisen fastsættes såle-des 
til 85 kr. pr. GJ i budget 2022, og fremskrives med 2,1 % i hvert budgetår, således at varmeprisen i budget 
2023 er 87 kr. pr. GJ, 89 kr. pr. GJ i budget 2024 og 91 kr. pr. GJ i budget 2025. Elprisen er fastsat til 290 kr. pr. 
MWh i 2022 og prisfremskrives i hvert overslagsår med 2,1 %. 
 
Det er muligt at fastholde affaldstakst og varmepris (som begge kun prisfremskrives) og samtidig generere 
et overskud i overslagsårene, fordi erfaringerne på kraftvarmeværket viser, at der kan produceres mere el 
og varme pr. ton affald, hvilket giver større indtægter. Derfor er produktionstal øget. Grunden til de højere 
produktionstal er stigende brændværdi i restaffaldet, samt løbende optimeringer af driften. 
 
Forbrugsomkostninger i budget 2022 er 67,4 kr. pr. ton og vedligeholdelsesomkostning er 167 kr. pr. ton.  
 
Genbrugspladser:
ARGO driver 14 genbrugspladser i henholdsvis Kalundborg, Køge, Lejre, Roskilde og Stevns kommuner, hvil-
ket er fem af de ni ejerkommuner. Herudover kan borgerne fra Solrød kommune benytte ARGOs gen-brugs-
pladser via en såkaldt gæsteordning. 
 
Bestyrelsen behandlede på sit møde den 2. februar 2021, punkt 5, sag om genbrugspladsernes drift og 
økonomi. Det fremgik af sagen, at ARGO i de seneste år har øget serviceniveau og genanvendelse væsent-
ligt, uden at der i samme grad er tilført øgede ressourcer i kraft af højere indtægter fra øgede takster. Der er 
således reelt gennemført en effektivisering af området. Det fremgik også af sagen, at taksterne ikke er fulgt 
med udviklingen af affaldsmængder til genbrugspladserne, og at der forventes et underskud på 14,2-15,2 
mio. kr. i 2020 og 2021 sammenlagt. 

Bestyrelsen besluttede, at taksten for 2021 skulle fastholdes, og at det forventede underskud for 2020 og 
2021 skulle dækkes ind via taksten i 2022 til og med 2025. Årsagen var, at taksten for 2021 allerede var ved-
taget i kommunerne, og at det endelige resultat for 2021 stadig kan være påvirket af Corona og derfor ikke 
endnu kan vurderes præcist. Den forventede takststigning i 2022 skulle dermed behandles på bestyrelsens 
møde i maj 2021, og skulle dække underskud oparbejdet i 2020 og forventet i 2021, prisfremskrivning og 
eventuel yderligere takstregulering.
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Genbrugspladserne har i 2020 realiseret et underskud på 9,6 mio. kr., hvilket fremgår af regnskab for 2020, 
behandlet på bestyrelsen møde den 24. marts 2021, punkt 4, og ifølge det reviderede budget for 2021 
forventes et underskud på 4,2 mio. kr., hvilket giver et samlet forventet underskud på 13,8 mio. kr. for årene 
2020 og 2021. Dette forventede samlede underskud for 2020 og 2021 foreslås dækket ind via taksterne i 
2022 og frem til og med 2025, med en underskudsinddækning på 34 kr. pr. husstand og 8 kr. pr. erhvervs-
indkørsel. 
 
Derudover er der foretaget en gennemregning af genbrugspladsernes fremtidige økonomi. Det afgørende 
for genbrugspladsernes omkostningsniveau er især den mængde af affald, som pladserne modtager. Større 
mængder affald medfører større omkostninger til behandling og transport. På basis af hidtidige erfaringer 
er der gennemført en detaljeret beregning af forventede mængder affald, herunder en gennemregning 
af hver enkelt affaldsfraktion. Der er således særligt for de genanvendelige materialer foretaget en mere 
detaljeret budgetlægning, end det historisk har været tilfældet. På den baggrund er mængden af affald i 
budgettet øget fra 151.000 ton i budget 2021 til 159.759 i budget 2022, altså en stigning på knap 6 %. Med 
henblik på at skabe robusthed og balance i budgettet, foreslås det, at omkostningerne til de øgede mæng-
der dækkes via en takstregulering på 33 kr. pr. husstand og 5 kr. pr. erhvervsindkørsel i 2022. 
 
Samlet set, inklusive en prisfremskrivning på 2,1 %, reguleres genbrugspladstaksten pr. husstand fra 860 kr. 
til 945 kr. i 2022, og taksten for erhvervsindkørsler reguleres fra 195 kr. pr. indkørsel til 214 kr. pr. ind-kørsel i 
2022. Alle takster er angivet eksklusive moms, se også skemaet nedenfor.
For at give et billede af effektiviteten af området kan taksten for 2022 på 945 kr./husstand sammenlignes 
med andre affaldsselskabers tilsvarende takst. De fleste øvrige selskaber i Østdanmark har endnu ikke 
fastsat takster for 2022. Dog vides det, at AffaldPlus+ hæver deres takst fra 892 kr./husstand i 2021 til 981 
kr. /husstand i 2022, hvilket dermed er højere end ARGOs takst. Taksten hos selskaberne Norfors, REFA og 
Vestforbrænding ligger allerede i 2021 højere end ARGOs takst for 2022. 
 
 
Audebo Miljøcenter m.fl.:
Audebo Miljøcenter m.fl. omfatter alle aktiviteter i Audebo og Gadstrup. Det omfatter følgende:  
 
Audebo:
• Deponi
• Sortering af affald
• Brændbart affald for omlastning til Roskilde Kraftvarmeværk 

Gadstrup:
• Modtagelse af pap, papir og plast
• Modtagelse af andre genanvendelige materialer 

Taksterne for de forskellige ordninger fastsættes, således at der over tid er balance i økonomien for hver 
ordning. Samlet på Audebo Miljøcenter m.fl. budgetteres med 180.169 ton og en omsætning på 61,7 
mio. kr., samt et underskud på 1,0 mio. kr. i 2022, og et samlet underskud på 8,5 mio. kr. over de fire bud-
gtår frem til og med 2025. Deponiområdet har en betragtelig opsparing, som dels skal anvendes til jævn 
takst-udvikling og tilbagebetaling til forbrugerne, samt kunne betale eventuelle omkostninger til miljøforan-
stalt-ninger udover hvad de lovpligtige henlæggelser til efterbehandling kan dække.
Nedenfor er redegjort for takstudviklingen for de enkelte fraktioner, se også skemaet over takster nedenfor.
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Forbrændingsegnet til neddeling, følger den normale prisfremskrivning på 2,1 % KOD (kildesorteret orga-
nisk dagrenovation) -ordningen er baseret på 26.000 ton og har i 2020 været i ud-bud og taksten fastsættes 
i budget 2022 til 415 kr. pr. ton. Taksten er øget med 4 % i budget 2022 i forhold til 2021 som følge af øgede 
omkostninger til nyt anlæg og miljøkrav. Taksten følger herefter prisfremskriv-ningen på 2,1 %. 

Have & Parkoverskud-ordningen (herefter HPO) er baseret på 63.000 ton, der budgetteres med en 
takst-nedsættelse i budget 2022 på 20 kr. svarende til en reduktion på 11,76 %, grundet udbud af ordningen 
i 2019. 

Deponeringsegnet sorteret, Blandet affald til sortering samt Deponeringsegnet, særlig behandling, er alle 
fraktioner som modtages på deponiet i Audebo. Fraktionerne udgør 18.000 ton, som takstreguleres med 
mellem 9 % og 11 % på grund af udliciteringen af HPO, som har ændret fordelingen af faste omkostninger 
på Audebo Miljøcenter. 

Genbrug af papir samt Genbrug af pap -ordningerne budgetteres med 18.308 ton. Taksten på Genbrug af 
Papir og Genbrug af pap er i budget 2022 øget med 2,54 % som er en smule over den normale prisfrem-
skrivning på 2,1 %, hvilket skyldes usikkerhed i renheden af disse fraktioner, som gør, at prisen i afsæt-
nin-gen bliver varierende.
Genbrug af plast er baseret på 3.687 ton, der budgetteres med en reduktion på 12,68 % på plasttaksten i 
2022, hvilket svarer til en takstnedgang på 100 kr. Denne takstnedsættelse er mulig, da behandlingstiden i 
Gadstrup er blevet kortere, muligvis fordi sammensætningen af plasten primært fra husstandsindsamling, 
er ændret. 
 
Herudover modtager og omlaster Audebo Miljøcenter m.fl. i alt 51.174 ton til viderebehandling. Disse 
mængder afsættes til markedspriser. 

Oversigt over takster eksklusive moms



Investeringsbudget for 2022:
Anlægsbudgettet for 2022 (opgjort i 2021 priser) udgør 85,4 mio. kr., hvoraf de 50,0 mio. kr. til røggas-
kon-densering vil blive søgt på særskilt bevilling, når projektet foreligger til beslutning. Anlægsbudgettet 
2022 fordeler sig med 55,0 mio. kr. på Roskilde Kraftvarmeværk, 15,7 mio. kr. på genbrugspladserne, 9,7 
mio.kr. på Audebo Miljøcenter m.fl. samt 5,0 mio.kr. som rådighedsbeløb
Det samlede anlægsbudget for 2022 og overslagsårene 2023 – 2025 udgør 198,8 mio.kr. 

Likviditetsudvikling:
Administrationen vurderer, at likviditetsudviklingen i budgettet for årene 2021 til 2024 er robust. Den sam-
lede likviditet indeholder likvide beholdninger, samt værdipapirer bestående af obligationsbeholdning og 
indskud i investeringsforeninger.
Forskydningen i likviditetsoversigten indeholder både driftsmæssige resultater og anlægsomkostninger. 
 
Øvrigt
Det bemærkes, at Roskilde Kommune har varslet, at man planlægger udbygning af rundkørslen ved Østre 
Ringvej med et ekstra ben til Navervænget bag kraftvarmeværket i Roskilde, og at ARGO som grundejer 
forventes at skulle betale en væsentlig andel af denne udbygning. Der er ikke på nuværende tidspunkt ikke 
afsat midler til projektet i ARGOs budget. Bestyrelsen forelægges sagen på et senere møde. 

Miljømæssige konsekvenser
Ingen. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen selvstændige økonomiske konsekvenser 
 
Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen 
 
Punkt 7
Formel godkendelse af kompetenceoverdragelse til ARGO af behandling af organisk affald (KOD) samt 
drift af kommunernes genbrugspladser 
 
Beslutningstema
Bestyrelsen er flere gange og senest på bestyrelsesmødet den 24. marts 2021, punkt 8 blevet orienteret om 
den formelle godkendelse af aftaler om kompetenceoverdragelse til ARGO af behandlingen af KOD og drif-
ten af genbrugspladser. Begge aftaler er nu forhåndsgodkendt af Ankestyrelsen og de er sendt til kom-mu-
nerne til behandling i kommunalbestyrelserne. 

Bestyrelsen skal også godkende de konkrete aftaler, hvorfor aftalerne nu forelægges bestyrelsen.
Indstilling
Det indstilles at:
1. Aftale om kompetenceoverdragelse af behandlingen af KOD godkendes, og
2. Aftale om kompetenceoverdragelse af drift af genbrugspladser i Kalundborg, Køge, Lejre, Roskilde og 
Stevns kommuner godkendes. 
 
Beslutning
Godkendt. 



Sagsfremstilling
Når ARGO på kommunernes vegne, varetager opgaver på affaldsområdet sker det med udgangspunkt i den 
kommunale styrelseslovs § 60. 

ARGO udfører i henhold til vedtægterne grundydelser – herunder for eksempel forbrænding af restaffald 
- for alle ni ejerkommuner. Endvidere er der i vedtægten mulighed for, at ARGO kan udføre tilvalgsydelser 
for kommunerne. Behandling af madaffald (kildesorteret organisk dagrenovation -KOD) er en tilvalgsydelse. 
Drift af genbrugspladser er ligeledes en tilvalgsydelse. 
 
Hvad betyder kompetenceoverdragelse
Når der foretages kompetenceoverdragelse af en opgave fra en kommune til ARGO, er det ARGO som vare-
tager hele opgaven. Aftalen om kompetenceoverdragelse fastlægger hvad der er ARGOs opgave, principper 
for omkostningsfordeling og retningslinjer for at træde ud af aftalen. Aftaler om kompetenceoverdragelse 
vedlægges som et bilag til ARGOs vedtægter. Aftale om behandling af KOD 

Bestyrelsen fastlagde på sit møde den 3. april 2018 en strategi for behandling af KOD. Efterfølgende tilslut-
tede alle ni kommuner sig for en fælles behandling af KOD. I det følgende arbejde blev ARGO opmærksom 
på at styrelseslovens § 60 fastlægger, at der i sådanne tilfælde, hvor ARGO overtager hele ansvaret for en 
opgave skal foreligge en eksplicit aftale om kompetenceoverdragelse og at den endelige aftale skal forelæg-
ges direkte til godkendelse i ARGOs bestyrelse og kommunalbestyrelserne. 

ARGO fik derfor udformet en aftale om kompetenceoverdragelse, som blev forhåndsgodkendt af Anke-
sty-relsen den 26. marts 2020. Aftalen blev sendt til underskrift i kommunerne. Da det i de fleste kommu-
ner var kommunalbestyrelsen, som havde truffet beslutningen om at overdrage opgaven med behandling 
af madaffald til ARGO, blev aftalen i 8 kommuner underskrevet på administrativt niveau. 

Da ARGO sendte aftalen om kompetenceoverdragelse til endelig godkendelse i Ankestyrelsen, blev god-ken-
delsen afvist med den begrundelse, at kompetencen til at godkende aftalerne om kompetenceover-dragel-
se entydigt ligger hos kommunalbestyrelserne og ikke kan delegeres.
Bestyrelsen og kommunalbestyrelserne skal derfor formelt behandle og godkende aftalen. Aftale om 
kom-petenceoverdragelse af behandlingen af KOD vedlægges som bilag 1. Aftale om drift af genbrugsplad-
ser 
I forbindelse med udformning af vedtægterne for KARA/NOVEREN i 2007 var der ikke en forståelse af, at 
opgaver nævnt i vedtægterne under tilvalgsydelser ville kræve selvstændig individuel kompetenceoverdra-
gelse med godkendelse i Ankestyrelsen. 
 
Ankestyrelsen har imidlertid gjort opmærksom på at drift af genbrugspladser – selvom det er nævnt som en 
tilvalgsydelse i ARGOs vedtægter - også kræver en aftale om kompetenceoverdragelse. Ankestyrelsen har 
den 7. maj 2021 forhåndsgodkendt en aftale om kompetenceoverdragelse til ARGO af driften af genbrugs-
pladserne. Den forhåndsgodkendt aftale om kompetenceoverdragelse af drift af genbrugspladser i Kalund-
borg, Køge, Lejre, Roskilde og Stevns kommuner vedlægges som bilag 2. Bilag til aftalen vedlægges som 
bilag 3 ”Koncept for genbrugspladser. 

Formålet med aftalen er alene at formalisere det mangeårige samarbejde mellem ARGO og de fem ejer-



kommuner, der har tilsluttet sig ARGOs genbrugspladsordning. Vedlagt aftalen er ARGOs koncept for gen-
brugspladser.  
 
Miljømæssige konsekvenser
Ingen.  
 
Økonomiske konsekvenser
Ingen. 
 
Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen 
 
Punkt 8
ARGOs medlemskab af brancheorganisationen Dansk Fjernvarme

Beslutningstema
ARGO er medlem af brancheforeningen Dansk Affaldsforening. ARGO er imidlertid en stor producent 
af fjernvarme, hvorfor selskabets interesser i den sammenhæng med fordel også vil kunne varetages af 
bran-cheorganisationen Dansk Fjernvarme, som har oprettet en særlig gruppe for store fjernvarmeprodu-
center. Medlemskab af Dansk Fjernvarme skal ses i sammenhæng med og som supplement til medlemska-
bet af Dansk Affaldsforening, og det foreslås således, at ARGO er medlem af begge foreninger. 
 
Indstilling
Det indstilles, at ARGO melder sig ind i Dansk Fjernvarme. 

Beslutning
Godkendt. 
 
Sagsfremstilling
ARGO er medlem af brancheforeningen Dansk Affaldsforening. ARGO er imidlertid en stor producent af 
fjernvarme, og derfor har brancheorganisationen Dansk Fjernvarme inviteret ARGO til at blive medlem.
Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for de over 370 danske fjernvarmeselskaber fordelt over hele 
landet, der leverer 99,9 % af fjernvarmen i Danmark. Omkring 50 af selskaberne er kommunale forsyninger, 
der tegner sig for 50 % af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen leveres af omkring 350 
andelsselskaber. Desuden er der cirka ti private selskaber, der leverer meget lidt fjernvarme. 

Dansk Fjernvarme varetager interesser for fjernvarmesektoren og bidrager desuden med faglige netværk, 
arrangementer og rådgivning. Alle selskaber, der producerer, transporterer og/eller distribuerer energi med 
særligt fokus på fjernvarme kan blive stemmeberettiget medlem. Se eventuelt nærmere om Dansk Fjernvar-
me på https://www.danskfjernvarme.dk/ 

Dansk Fjernvarme har i indeværende år oprettet et særligt Producent Forum, hvor store varmeproducen-ter 
uden fjernvarmenet kan være med (f.eks. affaldsforbrændingsanlæg som ARGO). Kriteriet for medlemskab 
er en varmeproduktion på over 1.000 TJ årligt, og ARGO producerer omkring 3.000 TJ årligt. 
 
Dansk Fjernvarme lægger vægt på samarbejde med Dansk Affaldsforening, og kommende interessevare-
ta-gelse på affaldsenergiområdet vil ske i et samarbejde mellem de to foreninger.



Kontingentet for ARGOs medlemskab i Dansk Fjernvarme vil være 50.000 kr. i 2021 og 174.200 kr. i 2022, og 
sidstnævnte er udgangspunkt for kontingentet de efterfølgende år. Kontingentet er reduceret med i stør-
relsesordenen 200.000 kr. årligt, fordi der tages hensyn til, at ARGO allerede betaler kontingent til Dansk 
Affaldsforening. 

Det er administrationens vurdering, at ARGO vil have betydelig fordel af et medlemskab af Dansk Fjernvar-
me, både med hensyn til interessevaretagelse og i forhold til muligheden for faglige netværk og udveksling 
af viden. Medlemskab af Dansk Fjernvarme skal ses i sammenhæng med og som supplement til medlem-
skabet af Dansk Affaldsforening, og det foreslås således, at ARGO er medlem af begge foreninger.  
 
Miljømæssige konsekvenser  
Ingen.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Der betales et årligt kontingent på 174.200 kr. i 2022, hvilket er udgangspunktet for efterfølgende års kon-
tingent. I 2021 betales 50.000 kr. Udgiften afholdes over kraftvarmeværkets budget. 

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen 
 
Punkt 9
Teknisk ekskursion for bestyrelsen

Beslutningstema
Administrationen har undersøgt mulighederne for afholdelse af en 1-dags teknisk ekskursion i Danmark for 
bestyrelsen. 
 
Indstilling
Administrationen indstiller, at afholdelsen af en ekskursion drøftes. Beslutning Bestyrelsen ønsker, at alle 
skal kunne deltage. Det blev derfor aftalt, den tidligere dato for bestyrelsesseminar den 7. december 2021 
(fejlagtig dato i dagsorden) benyttes. Administrationen vender tilbage med forslag til program. 
 
Sagsfremstilling
På bestyrelsesmødet den 24. marts 2021, punkt 6 blev bestyrelsen orienteret om, at den planlagte tek-
ni-ske ekskursion for ARGOs bestyrelse på grund af Corona-restriktioner ikke kunne gennemføres. Formå-
let med den oprindelige tekniske ekskursion var at bibringe bestyrelsen nyttig viden til understøttelse af 
fremtidige beslutninger i ARGOs bestyrelse om Carbon Capture og plasthåndtering. Der var planlagt besøg 
på det eneste affaldsenergianlæg i Europa, der fanger CO2 i stor skala, desuden var der planlagt besøg hos 
virksomheder, der sorterer plast og oparbejder plast.
På mødet den 24. marts 2021 blev det besluttet, at administrationen skulle undersøge mulighederne for en 
alternativ 1-dags teknisk ekskursion i Danmark.
Administrationen har undersøgt mulige datoer i august og september måned 2021. Det har ikke været mu-
ligt at finde en dato, hvor alle 9 bestyrelsesmedlemmer kan deltage.



Der er planlagt bestyrelsesmøde den 28. september 2021 og bestyrelsesseminar den 4. december 2021.
Hvis bestyrelsen beslutter sig for, at der skal afholdes teknisk ekskursion en af de foreslåede datoer, vil 
administrationen gå videre med planlægningen af programmet. Følgende emner kunne for eksempel indgå 
i programmet: Besøg hos ARC, besøg hos Solrød Biogas og besøg hos Reiling Glasrecycling. 

Miljømæssige konsekvenser
Ingen  
 
Økonomiske konsekvenser
Ingen 

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen 
 
Punkt 10
Orientering om årsrapport 2020 for AFATEK A/S 

Beslutningstema
ARGO er medejer af selskabet AFATEK A/S, som varetager opgaven med udsortering og genanvendelse af 
metaller i slagge fra affaldsforbrænding. AFATEK A/S har udarbejdet årsrapport 2020 for selskabet. Års-
rap-porten er godkendt i selskabets bestyrelse og generalforsamling på møde den 6. april 2021. Årsrappor-
ten forelægges til orientering for ARGOs bestyrelse. 

Indstilling
Det indstilles, at årsrapporten 2020 for AFATEK A/S tages til efterretning. 

Beslutning
Bestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 
Sagsfremstilling
Selskabet AFATEK A/S (herefter AFATEK) er ejet af I/S AffaldPlus+, I/S REFA, I/S Nordforbrænding, I/S 
Vest-forbrænding og ARGO I/S med hver 20 %. 

Det er AFATEKs opgave at sørge for at slaggen, der er et restprodukt fra forbrænding af restaffald, udnyt-tes 
bedst muligt. AFATEK har ansvaret for den samlede opgave med transport af råslaggen fra forbrændingsan-
læggene til AFATEKs slaggepladser, drift af slaggepladserne med modning af slaggen, sortering af metaller 
og opbevaring af slaggen i et mellemdepot, indtil slaggen kan anvendes som et grusmateriale til vejbyggeri.
AFATEK har med støtte fra Miljøstyrelsen og Innovationsfonden i et samarbejde med universiteter og 
tek-nologivirksomheder i ind- og udland udviklet metoder til bedre udnyttelse af ressourcerne i slaggen. 
Et resultat af udviklingsarbejdet er byggeri af et meget effektivt sorteringsanlæg i 2015, der kan genvinde 
metalpartikler ned til 1 mm størrelse fra slaggen. 

Den resterende del af slaggen er også udviklet til et niveau, hvor den kan erstatte de bedste naturprodukter 
som stabilt grus. Slaggegrus anvendes til byggeri af veje og tilsvarende anlægsarbejder og er produktcertifi-
ceret. 
 



AFATEK havde i 2020 en samlet omsætning på 94,8 mio. kr. og et resultat på 0,2 mio. kr. Omsætningen 
stammer fra salg af jern og metal for 47,8 mio. kr. og betaling fra affaldsenergianlæggene (ejerne) på 47 
mio. kr. Omkostningen for ejerne (herunder ARGO) var 198 kr. pr. ton slagge, som leveres til AFATEK. AR-
GOs samlede betaling til AFATEK var i 2020 13,9 mio. kr. 

AFATEK modtog i 2020 238.000 ton slagge, heraf 69.451 ton fra ARGO. 100 % af denne mængde er genan-
vendt, enten i kraft af udsorteret jern og metal eller som slaggegrus i vejbygning til erstatning for naturgrus.  
 
Miljømæssige konsekvenser
AFATEK A/S sikrer 100 % genvinding af slaggen fra forbrændingsanlæggene 
 
Økonomiske konsekvenser
Ingen 

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen 
 
Punkt 11
Orientering om plast

Beslutningstema
Administrationen orienterede på bestyrelsesmødet den 28. september 2020, punkt 10 om indgået aftale 
med mæglerfirmaet Combineering om afsætning af plast. Administrationen orienterede igen den 24. marts 
2021, punkt 3, nummer 6 om, at den indgåede aftale med Combineering ikke kan forlænges efter den 31. 
december 2021, da indholdet i plast ændres for meget, idet kommunerne påtænker at lægge mad- og drik-
kekartoner samt metal med i plastaffaldet, og der derfor igangsættes nyt udbud. 

På bestyrelsesmødet den 24. marts 2021, punkt 3, nummer 6 blev der stillet spørgsmål til de ca. 25 % som 
ikke kan genanvendes, hvad de består af, og om der kan findes alternative anvendelsesmuligheder for dem.
 
Indstilling
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
Administrationen orienterede på bestyrelsesmødet den 28. september 2020, punkt 10 om indgået afta-
le med mæglerfirmaet Combineering om afsætning af plast. Udbuddet blev gennemført sammen med 
Vest-forbrænding, ARC og Københavns Kommune. Combineering afsætter plasten til det tyske certificerede 
an-læg Hündgen. Aftalen omhandler plast indsamlet ved husstandene og på genbrugspladserne. ARGO be-
ta-ler 2.511 kr./ton for afsætning af plast. Aftalen dækker perioden den 1. august 2020 til den 31. december 
2021 med mulighed for at forlænge med yderligere 1 år. 

Idet flere af ARGOs ejerkommuner nu har besluttet at sortere mad- og drikkekartoner med i plasten og et 
par af ejerkommunerne har ønske om at lægge metal med i plasten, har det været nødvendigt at vurdere, 
om denne udvidelse kunne rummes i den indgåede aftale. Juristerne fra Vestforbrænding har vurderet, at 
det ikke vil være juridisk muligt at benytte muligheden for at forlænge i 1 år (i år 2022), idet der er tale om 



ændringer i den udbudte fraktion. 

Det betyder, at aftalen med Combineering udløber ved udgangen af 2021. Vestforbrænding, Københavns 
Kommune, ARC og ARGO har igangsat arbejdet med nyt udbudsmateriale. Vestforbrænding er tovholder på 
opgaven. Der vil stadig, på samme måde, som i dag, blive stillet høje krav til genanvendelse, herunder krav 
om, at også lavkvalitetsplasten skal blive til nye produkter samt dokumentation for resultater. 
 
Den nuværende aftale dokumenteres gennem certifikater med auditering af tredjepart samt gennem 
må-nedlig rapportering og opfølgning. De første 5 måneder af kontrakten med Combineering har vist, at 
ARGO får udsorteret plasten med følgende resultat.: Ca. 30 – 40 % som vil kunne oparbejdes til forskellige 
typer højkvalitetsplast, som direkte kan erstatte nyt plast, ca. 35-45 % ”mixed” plast som vil kunne finsor-te-
res og oparbejdes til en lavkvalitetsplast, f.eks. transportpaller, hegnspæle, afspærringskegler, græsarme-
ringsfliser m.m. De sidste ca. 25 % bliver frasorteret som en sorteringsrest. Denne rest går til energiudnyt-
telse (forbrænding) i Tyskland. 

De grovsorterede materialer sendes videre til andet sorteringsled. Her finsorteres og oparbejdes det 
grov-sorterede materiale og omdannes til granulat, flakes eller agglomerat, som derefter afsættes til frem-
stil-ling af nye plastprodukter. I andet led fjernes de få procent urenheder, som stadig er i plasten efter 
første sorteringsled. Derudover vil der altid i en sortering være et lille sorteringstab.
På bestyrelsesmødet den 24. marts 2021, punkt 3, nummer 6 blev der stillet spørgsmål omkring de ca. 25 % 
som ikke kan genanvendes, hvad de består af, og om der kan findes alternative anvendelsesmuligheder for 
dem. 
 
De 25 %, som ikke kan genanvendes, består som udgangspunkt ikke af plastik men af andre restprodukter 
som f.eks. madrester, papir, etiketter m.m. For at være sikker på at der ikke er plastikaffald i restproduk-tet, 
har kontrakthaverne igangsat en undersøgelse af restproduktet for at se, hvor meget genanvendeligt plast 
der evt. er tilbage. På bestyrelsesmødet vil der blive givet eksempler på fejlsorteringer og typer af fraktio-
ner som ikke kan genanvendes. Der vedlægges eksempler på plastsortering, jævnfør bilag 1. Bilaget bliver 
gennemgået på mødet.  
 
Miljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
Økonomiske konsekvenser  
Ingen 
 
Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen 
 
Punkt 12
Eventuelt

Martin Schwartzbach bad om, at administrationen kontakter Kalundborg Kommune angående besøg på 
Gadstrup Genbrugscentral samt mulighed for modtagelse af mælkekartoner på genbrugspladserne. 

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen


