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 RESUMÉ 

Den danske affaldssektor står over for store forandringer frem mod 2030. Den politiske aftale 
Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi sætter rammerne for et regulært 
paradigmeskifte, der dels skal sikre store CO2-reduktioner – og samtidig udvikle og fremme den 
cirkulære økonomi. De nye nationale initiativer på affaldsområdet, der er videre beskrevet i 
Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020 
– 2032, sætter retningen for kommunernes videre udarbejdelse af den kommunale 
affaldsplanlægning. 
 
ARGO vil med dette input til den kommunale affaldsplanlægning redegøre for hvordan det 
fælleskommunale affaldsselskab kan bidrage og understøtte udviklingen af en cirkulær økonomi.  
 
ARGOs bestyrelse vedtog i februar 2019 “Strategi 2019-2022 for ARGO”. Strategien fastlægger 
selskabets mission og vision og opstiller en række strategiske målsætninger og indsatser for 
selskabet. Strategien slår fast, at ARGO arbejder efter den prioriterede rækkefølge ”genbrug - 
genanvendelse – energiudnyttelse – deponi” og har fokus på at håndtere affald mest 
miljømæssigt forsvarligt, med størst nytte for samfundet. ARGO stræber efter at understøtte 
udviklingen af den cirkulære økonomi, både i forhold til direkte genbrug, udviklingen af fremtidens 
genbrugspladser og nye udbud der sikrer høj reel genanvendelse.  
 
I den følgende gennemgang gives et resume af de overordnede kapitler i ARGOs input til den 
kommunale affaldsplanlægning.  
 
Forebyggelse gennem direkte genbrug 
ARGO har i flere år arbejdet aktivt med affaldsforebyggelse, særligt med tiltag rettet mod øget 
genbrug. Foruden drift af tre genbrugsbutikker (kaldet Gensalg), hvor genstande afleveret direkte 
til genbrug sælges, er der etableret en lang række lokale samarbejdsaftaler med både 
virksomheder og forskellige organisationer. Det har medvirket til at bringe genstande afleveret på 
genbrugspladserne tilbage i brug – foruden støttet en bred vifte af sociale formål.  
ARGO vurderer at flere genstande afleveret på genbrugspladserne kan genbruges, end tilfældet er 
i dag, men det kræver nye indsatser og afsætningskanaler.  
Derfor vil ARGO bl.a. afsøge, om der kan etableres flere afsætningskanaler der fremmer mere 
direkte genbrug, udvikle tiltag der kan understøtte genbrug fra bygge- og anlægsprojekter og 
forsætte den gode dialog med relevante aktører, ift. genbrug og gensalg fra genbrugspladserne.  
 
Genbrugspladser 
ARGO driver 14 genbrugspladser i hhv. Kalundborg, Lejre, Roskilde, Køge og Stevns Kommune. 
Dertil benytter Solrød Kommune også ARGOs genbrugspladser. Genbrugspladserne er en helt 
central del af ARGOs virke med mere end 1,3 mio. årlige besøg og modtagelse af knap  

168.000 ton affald (2020). Omkring 85 % af affaldet på genbrugspladserne går til videre 
behandling med henblik på genanvendelse. Den sidste del bliver enten energiudnyttet eller sendt 
til deponi. ARGO arbejder aktivt for at skubbe affald opad i affaldshierarkiet, så det kan forblive i 
ressourcekredsløbet længst muligt. Det kræver bl.a. at genbrugspladserne kan indrettes fysisk 
optimalt.  
Derfor vil ARGO bl.a. arbejde på, opgradering og udbygning af Torkilstrup genbrugsplads. Udover 
det vil ARGO arbejde for, at driften af genbrugspladserne bliver ”grønnere” og mere CO2-effektiv.  
  
Omlastning og transportoptimering af husholdningslignende affald   
ARGO driver Gadstrup Genbrugsanlæg, hvor der foretages omlastning og transportoptimering. 
Omlastning har hovedsageligt handlet om transportoptimeringen i forhold til fjerntransporten, ved 
at presse genanvendelige tørre fraktioner i baller inden afsendelse. I dag foregår 
husstandsindsamling af de fleste tørre genanvendelige fraktioner i 2- eller 4-kammerbiler, og 
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derfor er transportoptimering også blevet relevant for indsamling. Hovedparten af det materiale 
som omlastes i dag, kommer fra hustandsindsamlingen – resten kommer fra genbrugspladserne. 
Mængderne, som omlastes og afsættes fra Gadstrup, har været svagt stigende i perioden 
2015-2020. Den endnu ukendte "model” for det udvidet producentansvar for emballage, skaber 
en vis usikkerhed ift. rammerne for omlastning. Derudover forventer ARGO, at det inden for de 
kommende år bliver nødvendigt med investeringer, der kan sikre den fortsatte drift.  
Derfor vil ARGO bl.a. forberede en markedsafprøvning af driften af Gadstrup. Derudover vil ARGO 
vurdere behovet for at igangsætte en sorteringsanalyse, med sigte på at klarlægge 
emballageandelen for visse fraktioner.  
  
Omlastning og afsætning af madaffald 
ARGO står for at afsætte husstandsindsamlet madaffald fra de 9 ejerkommuner til forbehandling 
og bioforgasning. Madaffaldet forbehandles i Ølstykke, mens bioforgasningen sker i Solrød.   
Mængden af madaffald har været kraftigt stigende siden 2017, da flere ejerkommuner er 
påbegyndt indsamling af madaffald. ARGO forventer at mængden af madaffald vil stige med ca. 
1.000 tons over de næste fem år baseret på boligtilvækst. Omtrent 2/3 dele af madaffaldet 
omlastes i Roskilde, hvor de øgede mængder har givet behov for større og mere tidssvarende 
faciliteter.  
Derfor er ARGO bl.a. ved at etablere nye faciliteter til omlastning i Roskilde, som forventes taget i 
brug primo 2022.  
  
Afsætning 
ARGO står for at afsætte en lang række affaldsfraktioner til videre sortering og oparbejdning til 
genanvendelse og anden nyttiggørelse. Det drejer sig om genanvendelige materialer fra 
husstandsindsamling, samt de fraktioner der indsamles på genbrugspladserne. For mange af 
fraktionerne er det et markedsvilkår, at afsætningen til genanvendelse er dyre end afsætningen til 
energiudnyttelse eller anden downcycling (lavkvalitetsnyttiggørelse). Fremover skal kommunerne 
via. aftaler med affaldsbehandlere kunne dokumentere, hvor borgernes affald bliver af og hvordan 
det genanvendes. Det er udpenslet i affaldsbekendtgørelsen som et gennemgående krav, foruden 
at kommunerne skal sikre en høj reel genanvendelse. For fraktionerne plastik og tekstilaffald 
forventes kravet at blive en udfordring under de nuværende omstændigheder.  
  
ARGO arbejder allerede på at udbygge kravene til dokumentation i forbindelse med egne udbud. 
Derudover samarbejder ARGO med andre affaldsselskaber om udarbejdelse af fælles krav til 
opgørelse og dokumentation. Derfor ligger det naturlig for, at ARGO i de kommende år bl.a. vil 
arbejde videre med afdækningen af fælleskommunale krav, dokumentation og opfølgning for flere 
fraktioner – med øje på at kunne lette dokumenteringen af kravet om høj reel genanvendelse. 
ARGO vil derudover sætte særskilt fokus på afsætning af tekstilaffald som fraktion, i samarbejde 
med flere andre affaldsselskaber og i regi af Miljøstyrelsens Tekstilaffaldspartnerskab.   
  
Affaldskraftvarme 
ARGO har to ovnlinjer til energiudnyttelse af affald. Ovn 6 (Energitårnet) fra 2013 og ovn 5 fra 
1999, som begge er beliggende i Roskilde. ARGOs to ovnlinjer vurderes at have gode tekniske og 
miljømæssige kvaliteter. Energitårnet er i god stand og forventes at kunne køre frem til 2048, 
mens ovnlinje 5 vil kunne køre frem til 2034 - og sandsynligvis også herefter. ARGO 
energiudnyttede 349.623 ton affald i år 2020. Langt hovedparten kom fra Danmark, mens en 
mindre del blev importeret for at udnytte ledig kapacitet. Mængderne af affald til forbrænding fra 
Danmark er faldet i perioden 2015-2020, og forventes at falde yderligere i de kommende år, som 
følge af øget genanvendelse. ARGO forventer at stå godt i konkurrencen om det 
forbrændingsegnede husholdningsaffald, når dette begynder at skulle udbydes. Ledig kapacitet 
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forventes derudover at blive dækket af for-sorteret importeret affald, som ellers ville være 
deponeret. 
Som følge af Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi kommer der til at ske store 
forandringer på forbrændingsområdet de kommende år. Dels vil der være et stadigt fokus på at 
fremme genanvendelse og et fokus for at minimere klimapåvirkning, ligesom der fra statslig side 
er varslet krav til selskabsgørelse og en konkurrencemodel, med det formål at reducere 
forbrændingskapaciteten i Danmark. Derfor vil ARGO bl.a. styrke sit arbejde for at fjerne 
genanvendeligt erhvervsaffald fra at blive energiudnyttet, og arbejde videre med det forprojekt, 
der har skitseret muligheden for etablering af Carbon Capture Storage/Utilization. 
Desuden vil ARGO følge lovgivningsarbejdet med at fastlægge rammer for en kommende 
selskabsgørelse og i tæt samarbejde med ejerkommunerne forberede og tilpasse selskabsformen i 
overensstemmelse hermed.   
  
Affaldsdeponering af den sidste rest 
ARGO driver et aktivt deponi på Audebo Miljøcenter placeret i Holbæk kommune. Derudover har 
ARGO to lukkede deponier (Hedeland og Køge) som er i efterbehandlingsfase. På deponiet i 
Audebo er der ligeledes en række celler, som er afsluttet og overgået til efterbehandlingsfase.  
Mængderne til deponi hos Audebo har i en årrække ligget mellem 18.000 - 20.000 ton pr. år. På 
baggrund af de seneste års deponerede mængder og den forventede effekt af indsatsen om 
”minimal deponering”, forventes deponeringsmængderne i de kommende år at være forholdsvis 
stabile, med forhåbning om et svagt fald. De to aktive deponeringsceller på Audebo Miljøcenter 
forventes at skulle erstattes i hhv. 2024 og 2025.  
Derfor vil ARGO bl.a. arbejde målrettet for ”minimal deponering”, som knytter sig til 
affaldshierarkiet målsætning om at mindske mængderne til deponi mest muligt. Det skal ske ved 
screening af affaldstyper og vurdering af incitamentsstrukturen for den nuværende takstordning.  
 
Samlet set forventer ARGO, at der i de kommende år vil blive iværksat 28 indsatser (se Tabel 1). 
 

Tabel 1: Samlet oversigt over ARGOs indsatser i de kommende år: 

Udviklingsprojekt:  Særligt driftsfokus med løbende evaluering:  
    

 

Indsatser 
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2
0

2
4

 Gebyr-
effekt 
/budget*) 

Samarbejde 
med 
kommuner 

Direkte genbrug       
Mere direkte genbrug og flere afsætningskanaler 
(afsøge, om der kan etableres en mere organiseret 
afsætning af nogle typer af genstande). 

    Ingen Løbende 
dialog 

Nye rammer omkring klargøring til genbrug og de 
kommunale genbrugsbutikker (når den endelige 
udmøntning af den nye lovgivning ligger fast, 
tilpasse sin organisering hertil, samt fortsætte de 
seneste års udvikling med af fremme direkte 
genbrug, med fortsat inddragelse af almennyttige 
organisationer og andre aktører). 

    Ukendt Tæt 
samarbejde 

Måling af genbrug (påbegynde målingen af 
genstande afleveret til direkte til genbrug med input 
fra relevante samarbejdsaktører). 

    Ingen Løbende 
dialog 

Genbrug af byggeaffald (udvikle løsninger der 
fremmer øget genbrug af det som i dag ender som 
bygge- og anlægsaffald). 

    Ingen Tæt dialog 

”Book en standplads” (videreføre og udvikling af 
konceptet). 

    Ingen Løbende 
dialog 
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 Gebyr-
effekt 
/budget*) 

Samarbejde 
med 
kommuner 

Fortsættelse og udvikling af “Skraldefester” 
(videreføre og udvikling af konceptet). 

    Ingen Løbende 
dialog 

Undersøge muligheder for sortering af storskrald.     Ukendt Tæt 
Samarbejde 

Genbrugspladser       
Opgradering og udbygning af Torkilstrup 
genbrugsplads (ARGO og Lejre kommune vil 
undersøge mulighederne for at forbedre Torkilstrup 
genbrugsplads). 

    Ingen Samarbejde 
med Lejre 

Grønne og CO2-effektive genbrugspladser (ARGO vil 
arbejde aktivt for at nedsætte CO2-aftrykket fra 
driften af de kommunale genbrugspladser). 

    Ingen Løbende 
dialog 

Gadstrup Genbrugsanlæg       
Undersøgelse af emballageandel i udvalgte 
producentansvarsfraktioner (ARGO forventer derfor, 
at det vil kunne blive nødvendigt at gennemføre 
sorteringsanalyser for en række af fraktionerne). 

    Ingen Løbende 
dialog 

Markedsprøvning som investeringsafklaring (ARGO 
lave en markedsafprøvning, hvor drift af Gadstrup 
udbydes, for at undersøge markedet). 

    Ingen Samarbejde 
(bestyrelse + 

byråd) 
Tilpasning af det juridiske aftalegrundlag af ARGOs 
omlastnings- og afsætningsopgave 
(kompetenceoverdragelse). 

    Ingen Løbende 
dialog 

Omlastning af madaffald (Roskilde)       
Samarbejde om udvikling i forhold til kvalitet i 
behandling og minimering af urenheder udbragt på 
jordbrug. 

    Ingen Løbende 
dialog 

Ny omlastefacilitet for madaffald i drift 2022 
(siloløsning med en automatisk kran i Roskilde ved 
kraftvarmeværket). 

    Ingen Internt 
ARGO 

Afsætning       
Udvikling af krav, dokumentation og opfølgning i 
forhold til fraktioner som afsættes til oparbejdning 
og genanvendelse. 

    Ingen Løbende 
dialog 

Deltagelse i fælles afdækning og identifikation af 
genanvendelses- og nyttiggørelsesmuligheder for 
tekstiler. 

    Ingen Løbende 
dialog 

Arbejde med opgørelse af reel genanvendelse - 
procenter, miljø- og klimaeffekter. 

    Ingen Tæt 
samarbejde 

Udvikle nye udbudskrav for behandling af haveaffald. 
 

    Ukendt Løbende 
dialog 

Kraftvarme       
Tilpasning til kommende krav for selskabsstruktur 
(Klimaplanen og Handlingsplan for cirkulær økonomi 
har varslet ændringer i krav til selskabsstruktur og 
varslet krav om at kommunerne skal udbyde 
forbrændingsegnet affald til behandling). 

    Ukendt  Tæt 
samarbejde  

Løft af genanvendelige materialer i erhvervsaffald 
(ARGO energiudnytter ca. 105.000 tons 
erhvervsaffald og ARGO vurdere at op til 50 % vil 
kunne genanvendes eller på anden måde endelig 
materialenyttiggøres). 

    Ingen Tæt 
samarbejde 

Carbon Capture and Storage (ARGO har fået 
udarbejdet et forprojekt som blandt andet viser, at 
fangst er teknisk muligt og at der bliver behov for 

    Ukendt Internt 
ARGO 
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Indsatser 
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 Gebyr-
effekt 
/budget*) 

Samarbejde 
med 
kommuner 

inddragelse af naboens areal ved det optimale 
layout. Der er en del usikre rammer som skal være 
mere afklarede før ARGO kan tage beslutning om 
eventuel etablering). 
Bedre behandling og nyttiggørelse af flyveaske og 
restprodukt (ARGO er med i Dansk 
Restprodukthåndtering (DRH), hvor ARGO deltager i 
branchesamarbejde om genanvendelse af 
røggasrensningsrestprodukterne. For flyveaske 
arbejdes der på flere løsninger, herunder vask og 
stabilisering. For gips arbejdes på at opnå en 
gipskvalitet, så denne kan bruges i 
gipspladeproduktion). 

    Ingen Internt 
ARGO 

Drifts- og energioptimering ((1) Etablering af 
røggaskondensering på ovn 5, eller varmepumper på 
både ovn 5 og Energitårnet. (2) Etablering af 
varmelager i form af damvarmelager, tryksat tank, 
geotermi eller lignende). 

    Ingen Internt 
ARGO 

Affaldsdeponering       
Deponeringsstrategi (celleinddeling, depot fremfor 
deponering, m.m.). 

    Ingen Internt 
ARGO 

”Minimal deponering” (screening af affaldstyper, 
vurdering af incitamenter, m.m.). 

    Ingen Tæt dialog 

Minimere udslip af drivhusgasser fra Audebo og 
Hedeland. 

    Ukendt Internt 
ARGO 

MUDP projekt på Audebo (rensning af perkolat).     Ingen  Internt 
ARGO  

Planlægning, projektering og etablering af nye celler 
på Audebo. 

    Ingen  Internt 
ARGO  

*) I kolonnen ”gebyreffekt / budget” er anvendt benævnelsen ”ingen” som betyder, at indsatsen kan holdes inden for ARGOs 
nuværende budget, hvor der (se Appendix 3) er indlagt en forventet årlig pris- og lønudvikling på 2,6%. Desuden er der 
anvendt benævnelsen ”ukendt”, som betyder, at der er så store usikkerheder i forhold til omkostninger ved en kommende 
teknologi, regulering eller andet som gør, at gebyreffekten pt. ikke kan kalkuleres. 
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 ARGOS MÅLSÆTNINGER OG STRATEGI FOR AFFALD, 
KLIMA OG CIRKULÆR ØKONOMI 

Ifølge FN er udvinding og forarbejdning af naturressourcer skyld i ca. halvdelen af den globale 
udledning af drivhusgasser og over 90 pct. af det globale tab af biodiversitet1. Det danske forbrug 
af naturressourcer ligger langt over det europæiske gennemsnit pr. person. Det samme gør sig 
gældende for vores affaldsmængder. I Danmark produceres der årligt ca. 800 kilo 
husholdningslignede affald pr person1. 

Der er ingen tvivl om, at ansvaret er bredt placeret når det kommer til at løfte opgaverne i 
fremtidens affaldssektor. De globale udfordringer skal adresses lokalt – og kræver forankring og 
samarbejde mellem affaldsselskaber, kommuner, virksomheder, civilsamfund og borgere 

I Handlingsplan for cirkulær økonomi fremhæver Miljøministeriet to væsentlige klimaeffekter ved 
cirkulær økonomi: 

• Udvinding og forarbejdning af naturressourcer skyld i ca. halvdelen af den globale 
udledning af drivhusgasser og over 90 pct. af det globale tab af biodiversitet. 

• Energiudnyttelse af fossilt plastik- og tekstilaffald medfører årligt ca. 1,3 mio. tons 
CO2-eq-udledning i Danmark.  

 

ARGO 
Som fælleskommunalt affaldsselskab for 9 kommuner på Sjælland (Greve, Holbæk, Kalundborg, 
Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød, Stevns) er ARGO etableret for at bidrage til løsningen af 
de samfundsmæssige udfordringer, der opstår med det affald som genereres. 
ARGO varetager følgende driftsopgaver for kommunerne:  

 driften af de kritiske affaldsbehandlingsaktiviteter deponi og af affaldskraftvarme 
under miljø- og klimaoptimale forhold 

 driften af genbrugspladser (herunder 3 gensalgsbutikker) for 6 af 
ejerkommunerne 

 omlastning (transportoptimering) af en række husstandsindsamlede 
affaldsfraktioner  

 udbud og afsætning af en lang række affaldsfraktioner til oparbejdning og 
genanvendelse 

 

Bidrag til den kommunale affaldsplanlægning 
Den nationale affaldsplan (Handlingsplan for cirkulær økonomi - juni 2021) sætter rammerne for 
indsatserne for affaldsområdet og herunder også for kommunernes affaldsplanlægning. 
 
Kommunerne skal senest den 1. januar 2023 indsende deres affaldsplaner til Miljøstyrelsen. De 
kommunale affaldsplaner skal dække en periode på 12 år, de skal beskrive hvordan 
affaldshåndteringen planlægges og de må ikke stride mod den nationale affaldsplan. Nærværende 
rapport er ARGOs bidrag til den kommunale affaldsplanlægning. ARGOs bidrag omfatter status og 
forventet udvikling for de driftsopgaver som ARGO varetager for kommunerne. Desuden er der 
redegjort for perspektiverne og for indsatserne i de kommende år. 
Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal de kommunale affaldsplaner indeholde både en 
kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. Der skal redegøres for 
affaldsmængder, indsamlingsordninger og der skal redegøres for kapacitet og planer for 
deponerings- og forbrændingsanlæg. Dertil kommer økonomiske konsekvenser og 

 
1 Miljøministeriet, juli 2021. Handlingsplan for cirkulær økonomi - National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032. 
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investeringsbehov. ARGO har derfor udarbejdet nærværende rapport over ARGOs indsatser 
således at materialet kan indgå i den kommunale affaldsplanlægning.  
    

ARGOs strategi og målsætning  
I ARGOs strategi har bestyrelsen besluttet en vision, som blandt andet slår fast, at selskabet til 
gavn for brugerne løser alle opgaverne på den mest ansvarlige og bæredygtige måde – 
økonomisk, miljømæssigt og samfundsmæssigt. 
Da denne rapport er et bidrag til den kommunale affaldsplanlægning er det primære perspektiv de 
miljømæssige perspektiver.  

ARGOs strategi fastlægger at selskabet arbejder efter den prioriterede rækkefølge ”genbrug - 
genanvendelse – energiudnyttelse – deponi” og har fokus på at håndtere affald mest 
miljømæssigt forsvarligt, med størst nytte for samfundet. Det betyder at ARGO arbejder aktivt for 
at skubbe affald opad i affaldshierarkiet således at affaldet kan blive til en ressource så højt i 
ressourcekredsløbet som muligt.  

ARGO stræber efter at understøtte udviklingen af den cirkulære økonomi, både i forhold til direkte 
genbrug, udviklingen af fremtidens genbrugspladser og nye udbud der sikrer høj reel 
genanvendelse. Det omfatter:  

a. medvirke til at løfte affald fra deponi og energiudnyttelse til nyttiggørelse og 
genanvendelse 

b. i forbindelse med udbud og afsætning at fremme at affaldet nyttiggøres og 
genanvendes så højt i affaldshierarkiet som muligt 

c. at bidrage med data, information og viden til beslutningstagere og offentlighed 
om affaldsområdet (mængder, kvalitet og effekt af den aktuelle 
affaldsbehandling) 

d. at fremme og understøtte udviklingen af cirkulære principper for 
ressourceanvendelse og reduktion af klimapåvirkning i affaldshåndtering og 
behandling.  

 

 

Figur 1: Affaldshierarkiet.  
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I ARGOs “Strategi 2019-2022 for ARGO” er udover selskabets mission og vision opstillet en række 
strategiske målsætninger og indsatser for selskabet.  
 
ARGO har igangsat arbejdet med at udarbejde en ny strategi for perioden 2023-2026. Den nye 
strategi vil bygge videre på strategien for 2019-2022. Den vil desuden inddrage den nationale 
affaldsplan “Handlingsplan for cirkulær økonomi” og den vil inddrage de data og de perspektiver 
som er fremkommet ved udarbejdelse af denne rapport. Det kan betyde at nogen af de indsatser 
som er beskrevet i nærværende rapport må justeres.  
  
 Som nævnt ovenfor har ARGO derudover et perspektiv om økonomisk fokus og et fokus på social 
ansvarlighed. Det vil ligeledes indgå i arbejdet med Strategi 2023-2026. Taksterne besluttes af 
bestyrelsen hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Der har i 2019 og 2021 været så store 
overskud at bestyrelsen har besluttet at foretage tilbagebetaling til kunderne. 
 
ARGO har der foruden et fokus på at være en rummelig arbejdsplads og påtage sig et 
samfundsmæssigt ansvar. Det er nærmere beskrevet i ARGOs CSR-politik, som blev vedtaget af 
bestyrelsen i december 2021.   
 
ARGO arbejder desuden med formidling, og der afholdes rundvisninger på genbrugspladserne og i 
Energitårnet. Der udarbejdes læringsforløb primært for grundskolen men ARGO bidrager også til 
undervisning af studerende og gymnasieelever. Disse indsatser bidrager på den lange bane til det 
cirkulære perspektiv og den cirkulære økonomi.  
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 FOREBYGGELSE GENNEM DIREKTE GENBRUG  

3.1 Resume 
ARGO har i høj grad opmærksomhed på vigtigheden af affaldsforebyggelse. Med ARGOs placering 
i værdikæden, der hvor borgerne ønsker at skaffe sig af med noget de tidligere har anskaffet og 
ikke der, hvor designet sker eller hvor beslutningen om køb foretages, så er indflydelsen 
begrænset. ARGO har imidlertid ved arbejdet med læringsindsatser og samarbejde med skoler 
fokus på affaldsforebyggelse. Derudover sker indsatsen for forebyggelse gennem tiltag rettet mod 
øget genbrug. Foruden drift af tre genbrugsbutikker (kaldet Gensalg), hvor genstande afleveret 
direkte til genbrug sælges og ved, at der er etableret en lang række lokale samarbejdsaftaler med 
både virksomheder og forskellige organisationer. Det har medvirket til at få genstande afleveret 
på genbrugspladserne tilbage i brug – foruden støttet en bred vifte af sociale formål. Alene 
indsatsen i de tre gensalgsbutikker har sikret, at mere end 200.000 varer er blevet solgt til videre 
brug. Det er vigtigt for ARGO, at udvikling af nye genbrugsløsninger fungerer i overensstemmelse 
med den normale drift og brug af genbrugspladserne. Det vurderes, at stadig langt flere 
genstande afleveret på genbrugspladserne kan genbruges, end tilfældet er i dag, men det kræver 
nye indsatser og afsætningskanaler, for at potentialet kan indfries. 
  
Genbrugsområdet står over for regelændringer, der kan påvirke ARGOs fremtidige indsatser på 
området, eller som i hvert fald vil kunne få betydning for tilrettelæggelsen af dem. Indsatser i 
planperioden i forhold til direkte genbrug fremgår af Tabel 2 og er beskrevet nedenfor. 
 

Tabel 2: Indsatser i planperioden i forhold til direkte genbrug. 

Udviklingsprojekt:  Særligt driftsfokus med løbende evaluering:  
    
Indsatser 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

E
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e
r 

2
0

2
4

 Gebyr-
effekt 

/budget*) 

Samarbejde 
med 

kommuner 
Mere direkte genbrug og flere afsætningskanaler 
(afsøge, om der kan etableres en mere organiseret 
afsætning af nogle typer af genstande). 

    Ingen Løbende 
dialog 

Nye rammer omkring klargøring til genbrug og de 
kommunale genbrugsbutikker (når den endelige 
udmøntning af den nye lovgivning ligger fast, 
tilpasse sin organisering hertil, samt fortsætte de 
seneste års udvikling med af fremme direkte 
genbrug, med fortsat inddragelse af almennyttige 
organisationer og andre aktører). 

    Ukendt Tæt 
samarbejde 

Måling af genbrug (påbegynde målingen af 
genstande afleveret til direkte til genbrug med input 
fra relevante samarbejdsaktører). 

    Ingen Løbende 
dialog 

Genbrug af byggeaffald (udvikle løsninger der 
fremmer øget genbrug af det som i dag ender som 
bygge- og anlægsaffald). 

    Ingen Tæt dialog 

”Book en standplads” (videreføre og udvikling af 
konceptet). 

    Ingen Løbende 
dialog 

Fortsættelse og udvikling af “Skraldefester” 
(videreføre og udvikling af konceptet). 

    Ingen Løbende 
dialog 

Undersøge muligheder for sortering af storskrald.     Ukendt Tæt 
Samarbejde 

*) I kolonnen ”gebyreffekt / budget” er anvendt benævnelsen ”ingen” som betyder, at indsatsen kan holdes inden for ARGOs 
nuværende budget, hvor der (se Appendix 3) er indlagt en forventet årlig pris- og lønudvikling på 2,6%. Desuden er der 
anvendt benævnelsen ”ukendt”, som betyder, at der er så store usikkerheder i forhold til omkostninger ved en kommende 
teknologi, regulering eller andet som gør, at gebyreffekten pt. ikke kan kalkuleres. 
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3.2  Indledning  
Overordnet set er forebyggelse af at affald genereres i langt de fleste tilfælde den bedste måde at 
undgå ressourcetab og mindske miljøpåvirkningerne fra affaldsbehandling. Den væsentligste 
mulighed for at forebygge affaldsdannelsen er i produkternes design- og produktionsfase, samt 
ved ændrede forbrugsmønstre hos borgere og virksomheder. ARGOs mulighed for at forebygge 
affaldsgenerering er derfor primært knyttet til muligheden for at vende og kanalisere direkte 
brugbare genstande og materialer ud til forbrugere, hvor de forhåbentligt vil substituere 
nyanskaffelse. 
   
ARGO besluttede i 2016, at man ville arbejde aktivt for at fremme og understøtte direkte genbrug 
på genbrugspladserne. ARGOs indsats bygger på flere elementer, herunder: 
 

 Drift af genbrugsbutikker (kaldet Gensalg), kombineret med samarbejde med en eller 
flere almennyttige organisationer om adgang til effekter fra genbrugspladsen. 

 Lokale indsatser på genbrugspladserne, hvor samarbejdsaftaler med velgørende 
organisationer understøtter, at direkte genbrug videredistribueres og udnyttes. 

Derudover er der enkelte genbrugspladser, hvor der ikke foregår samarbejde om direkte genbrug. 
Dog er det muligt at aflevere ting og effekter til direkte genbrug på alle ARGOs genbrugspladser, 
som herefter afhentes af foreninger og gensalgsbutikker fra andre kommuner.   

Forhold vedr. udvikling af genbrugsløsninger og nuværende indsatser  
For så vidt angår den videre udvikling af direkte genbrug på genbrugspladserne, ser ARGO en 
række hensyn, der fortsat skal tages højde for:  
 

 Genbrugspladserne skal give borgerne en mulighed for at aflevere affald (materialer og 
genstande som de ønsker at skaffe sig af med) på en nem og effektiv måde. 

 Borgere skal kunne aflevere deres affald (materialer såvel som genbrugelige genstande) 
uden at blive intimideret af andre som måtte have et ønske om at klunse.  

 Affald (materialer såvel som genbrugelige genstande) skal af sikkerhedsmæssige grunde 
afleveres og afgrænses således, at hverken personale eller brugere kan eller skal færdes 
rundt i affaldet.  

 Driften af genbrugspladserne skal, inden for de miljø- og sikkerhedsmæssige hensyn der 
skal tages, ske på den mest økonomiske måde. 

Derfor er ”klunsning” af affald i almindelighed forbudt og de forskellige tiltag for at bringe 
kasserede genbrugelige materialer og genstande i cirkulation igen, skal indrettes med 
hensyntagen hertil.  
 
Derfor arbejder ARGO med overdækkede arealer eller skibscontainere, hvor borgerne kan aflevere 
genstande som de ønsker at komme af med, men hvor de samtidig vurdere, at det måske vil 
kunne afsættes og genbruges af andre. De steder, hvor det er frivillige organisationer som har 
containerne stående, er det dem, som sorterer, rydder op og klargør genstande til genbrug.  
I udgangspunktet samles der, af sikkerhedshensyn, ikke genstande op af affaldscontainerne. 
 
Tilsvarende har ARGO hidtil været tilbageholdende med at etablere ”give væk områder” på sine 
genbrugspladser. Den primære årsag er ønsket om sikre ordnede forhold sammenholdt med 
erfaringer med, at der selv under ordnede forhold (eks. ved gensalgsbutikkerne) kan opstå 
konflikter mellem kunder, når der ved ugeåbning er ”nye varer på hylderne”. 
 
For at udvikle og øge afsætningskanalerne for genbrug har ARGO, i samarbejde med studerende 
gennem Co-lab Roskilde, udviklet konceptet med ”Skraldefester”. Det går ud på, at en lang række 
containere på genbrugspladsen åbnes for borgere efter normal lukketid (undtagen fraktioner 
underlagt producentansvar, farligt affald mv.). Her kan de besøgende finde gode brugbare ting, 
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som pladsmedarbejderne har gjort tilgængelige for borgerne, i løbet af dagen. Konceptet var en 
stor succes i 2019, hvor ARGO afholdte fire ”Skraldefester” i henholdsvis Roskilde, Køge, Gørlev 
og Torkilstrup. I 2020 var det planlagt at udvide konceptet med afholdelse af flere 
”Skraldefester”, men som følge af coronapandemien har de ikke kunne lade sig gøre. ARGO har 
en ambition om, at der for fremtiden skal afvikles ”Skraldefester” hver måned på flere pladser, 
når det igen er muligt.  
 
Derudover har ARGO etableret en forsøgsordning, hvor borgere eller virksomheder kan booke en 
stand (et modtagerområde) på genbrugspladsen og samtidig reklamere med, hvad det er for 
effekter de gerne vil have at andre afleverer til dem. Det kan f.eks. være træ til byggeprojekter 
eller gode brugte møbler til studieboligen.  Forsøgsordningen blev oprettet i juni 2021 på Køge 
Genbrugsplads, men er desværre endnu ikke blevet benyttet. ARGO fortsætter med at reklamere 
for ordningen og håber den med tiden, evt. gennem tilpasning, kommer i drift. 

Gensalgsbutikkerne 
ARGO driver tre genbrugsbutikker (kaldet Gensalg) for henholdsvis Roskilde, Køge og Lejre 
kommune. Gensalgsbutikkerne arbejder for at øge genbrug af genstande som afleveres på ARGOs 
genbrugspladser, enten via egne butikker og genbrugscontainere hvor der kan afleveres 
genstande til direkte genbrug, eller via partnerskaber med frivillige organisationer og samarbejde 
med virksomheder omkring reparation og klargøring af visse genstande, der kan forberedes med 
henblik på genbrug. Samtidig har Gensalg en ambition om at bidrage til øget social 
bæredygtighed ved selv at skabe rummelige arbejdspladser og ved at samarbejde med jobcentre 
og socialt ansvarlige virksomheder om at bringe udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet.  
 
Gensalg har med den type af job, der knytter sig til at udsortere, klargøre og sælge genbrugelige 
genstande et særligt potentiale for etablering af både flexjob, skånejobs og arbejdsprøvninger. 
Bl.a. er der knyttet fem virksomhedspraktikanter til Gensalg Køge. Da det er en generel 
målsætning hos ARGO, at man alle de steder, hvor det er realistisk, vil bidrage med 
arbejdspladser til det rummelige arbejdsmarked er dette er særligt fokus i Gensalg. Samarbejdet 
med jobcentrene er blevet videreudviklet omkring virksomhedspraktikker med et klart 
beskæftigelsessigte og reparation/klargøring af genstande på kommunale 
beskæftigelsesværksteder, nyttejob- og særlige uddannelsesindsatser (STU, FGU). Der har i 2020 
været gennemført 28 virksomhedspraktikker i Gensalg, og siden september 2020 er der sat mål 
om løbende at have fem virksomhedspraktikker i gang i tilknytning til Gensalg Køge - et 
samarbejde etableret med Køge Jobcenter.  
 
De tre gensalgsbutikker drives efter separat aftale med den involverede kommune. Det betyder, 
at driften af gensalgsbutikkerne er et tillæg til resten af genbrugspladsdriften, der er tilrettelagt 
som et fuldt fælleskoncept. De involverede kommuner orienteres kvartalsvis om 
gensalgsbutikkernes drift og økonomi. Overordnet er målet, at driften af genbrugsbutikkerne, 
sammen med indsatsen med at forberede genstande til genbrug, over en årrække skal gå i nul. 
Coronasituationen i 2020 og 2021 har vanskeliggjort dette. Således var der budgetteret med et 
underskud på 0,2 mio, kr. for første halvår 2021, som endte med et underskud på 0.,8 mio. kr. 
på baggrund af de landsdækkende corona-restriktioner, der har holdt gensalgsbutikkerne lukket 
det meste af 1. kvartal 2021. 
 
Samarbejdsaftaler på genbrugspladserne 
ARGO giver mulighed for at aflevere ting til direkte genbrug på alle sine genbrugspladser og har 
også samarbejdsaftaler med forskellige organisationer om aftagning af genbrugseffekter, på de 
genbrugspladser, hvor der ikke er gensalgsbutikker, se Tabel 3.   
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Tabel 3: Oversigt over samarbejdsaftaler ved udgangen af 2021.  

Forening/Samarbejdspartnere Plads 
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Lions Club X              
Røde kors   X   X   X   X   
Kirkens Korshær   X  X  X        
Fleksjobbere   X            
Lejre Kommune (nyttejob-indsats)        X       
Recirk ApS   X            
Helhedsplanen i Køge   X            
Tiny Houses   X            
Fremtidslinjen   X            
IF Frem    X           
Buddha Bikes     X          
Kraftværket i Københavns kommune     X          
Byens hus Roskilde     X          
STU Roskilde     X          
Roskilde Tekniske Skole     X          
Co-lab     X          
Red Barnet     X          
Borup Spejderne       X        
Dalby Idrætsforening        X       
Karlsvognen forsorgshjem        X       
Naboskab - repair cafe        X       
Kulturhuset i Lejre        X       
Løve forsamlingshus          X     
Spilopperne           X    
Løve forsamlingshus           X    
Ørslev Solbjerg Idrætsforening             X  

 
Udover de nævnte aktører kan det tilføjes, at ARGO samarbejder med Kriminalforsorgen ift. 
aftjening af samfundstjeneste på genbrugspladserne. Gensalg arbejder løbende på mange fronter 
med at skabe nye samarbejdsrelationer, der samlet skal fremme direkte genbrug og social 
ansvarlighed. Samarbejdsaftalerne omhandler bl.a.: 
  

 Samarbejde med Lejre Kommune og deres nyttejobindsats om at fylde og pakke ’flytte- 
hjemme-fra’ kasser med tallerkner, glas, gryder, bestik, brødrister mv., der udleveres til 
økonomisk trængende.   

 Genbrug af cykler, hvor Gensalg i 2020 har indsamlet over 1000 cykler som enten er solgt 
i en gensalgsbutik eller som afsættes til socialt ansvarlige virksomheder (eks. Buddha 
Bikes eller Bike Buddies), som så reparerer og sælger dem.  

 Genbrug af hårde hvidevarer, hvor ARGO har opstartet samarbejde med Recirk ApS 
omkring indsamling med henblik på, at de reparerer og videresælger.  

 Genbrug af møbler, hvor Gensalg fx har startet et samarbejde op med en snedkermester 
omkring udsortering af egetræsmøbler med henblik på upcycling.  

 En række aktører indenfor især social og beskæftigelsesområdet, som rækker ud med 
behov for enten genbrugsting til udsatte borgere eller ønsker til samarbejde omkring 
reparation og genbrug.  Fx Ringsted Have, ”Kraftværk” i Københavns Kommune, 
Helhedsplanen Køge, Byens hus Roskilde, STU Roskilde, Karlsvognen Holbæk 
Forsorgshjem, Tiny Houses Køge, Roskilde Tekniske skole, Co-lab, Naboskab repair cafe 
Lejre, Kulturhuset i Lejre. 

 Dertil understøtter personalet i Gensalg også skoletjenesten med genstande og effekter, 
når skolerne har genbrugstema.   
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3.3 Mængder til direkte genbrug frem til og med 2020 
Gensalg foretager en løbende registrering af salg i form af antal genstande solgt i hver 
gensalgsbutik inden for 11 kategorier. Hvis man antager at alle genstande, der formidles tilbage 
til nye forbrugere, erstatter anskaffelse af fabriksnye produkter så vil klimagevinsten svare til 
belastningen ved produktion af disse nye varer og produkter. Det vil formodentlig ikke gælde fuldt 
ud, men Gensalg har alligevel valgt at supplere sin registrering af solgte/recirkulerede produkter 
med en opgørelse af klimaeffekt (CO2-eq besparelse), baseret på et CO2-værktøj udviklet af den 
spanske non-profit organisation Aeress i samarbejde med det spanske ministerie for landbrug, 
fiskeri og fødevare.2 
 
Gensalg Roskilde åbnede i april 2017. Antallet af vare som Gensalg Roskilde sælger er steget støt 
fra 2018, se Tabel 4 og Figur 2. Fra gensalgsbutikken sælges hovedsageligt musik og bøger, 
brugskunst, isenkram og tøj/tekstiler – samt elektronik, der er afleveret direkte til genbrug. På 
trods af, at elektronik ikke er den varegruppe der sælges flest vare af, bidrager salget af 
genbrugelig elektronik til den største CO2-eq besparelse, da produktionen af elektronik har et 
stort klimafodaftryk. Alene i 2020 bidrog salget af ca. 2.700 elektroniske produkter til den største 
CO2-eq besparelse. 
 

Tabel 4: Oversigt over antal varer solgt ved gensalgsbutikken i Roskilde fra 2017 til 2020 og de CO2-eq 
besparelser der er beregnet at være opnået ud fra Gensalg. Baggrund for CO2-beregninger, se Appendix 2. 

Gensalg i 
Roskilde 

Antal varer Kg. CO2-eq besparelse 

Varegruppe 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Børn 2.886 4.652 7.146 6.569 33.853 54.568 83.823 77.054 
Brugskunst 5.094 7.360 27.225 15.554 9.628 13.910 51.455 29.397 
Fritid og have 3.843 15.095 9.598 8.124 71.634 281.371 178.907 151.431 
Isenkram 4.773 11.419 14.776 24.506 9.021 21.582 27.927 46.316 
Lamper 19.491 1.172 2.570 4.052 18.906 1.137 2.493 3.930 
Musik og bøger 14.111 11.267 21.224 30.002 21.731 17.351 32.685 46.203 
Møbler 2.497 4.719 4.089 2.981 100.654 190.021 164.828 120.164 
Tøj/tekstiler 2.403 3.526 8.730 25.791 15.908 23.342 57.793 170.736 
Byggematerialer 162 273 2.625 1.467 0 0 0 0 
Cykler 0 0 167 556 0 0 2.781 9.257 
Elektronik 0 0 1.332 2.656 0 0 227.266 453.167 

Total 55.260 59.483 99.482 122.258 281.334 603.283 829.956 1.107.657 

 
 

 
2 ARGO har ikke været i stand til at verificere den bagvedliggende opgørelsesmetode, men har valgt at bruge modellen indtil der foreligger en mere 

dokumenteret opgørelsesmetode. For yderligere oplysninger se Appendix 2.  
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Figur 2: Antal varer solgt ved gensalg i Roskilde for 2017 til 2020, baseret på data fra Tabel 4. 

 
Gensalg Torkilstrup åbnede i september 2017 og derfor er 2017 data ikke en årsomsætning. Hos 
Gensalg Torkilstrup sælges også hovedsageligt musik og bøger, brugskunst, isenkram og 
tøj/tekstiler, men også varer under kategorien fritid og have, se Tabel 5 og Figur 3. Ligeledes 
bidrog salget af ca. 1.200 elektroniske produkter i 2020 til den største CO2-eq besparelse.  
 

Tabel 5: Oversigt over antal varer solgt ved gensalgsbutikken i Torkilstrup fra 2017 til 2020 og de CO2-eq 
besparelser der er beregnet at være opnået ud fra gensalg. Baggrund for CO2-beregninger, se Appendix 2. 

Gensalg i 
Torkilstrup 

Antal varer Kg. CO2-eq besparelse 

Varegruppe 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Børn 866 3.552 3.294 3.212 10.158 41.665 38.639 37.677 

Brugskunst 1.856 9.474 10.637 6.253 3.508 17.906 20.104 11.818 

Fritid og have 1.247 10.310 6.749 4.625 23.244 192.178 125.801 86.210 

Isenkram 1.282 16.976 8.901 8.294 2.423 32.085 16.823 15.676 

Lamper 249 821 1.431 595 242 796 1.388 577 

Musik og bøger 2.854 11.755 11.838 10.444 4.395 18.103 18.229 16.084 

Møbler 490 1.325 2.016 1.368 19.752 53.411 81.265 55.104 

Tøj/tekstiler 764 5.744 5.407 4.512 5.058 38.025 35.794 29.869 

Byggematerialer 304 579 836 487 0 0 0 0 

Cykler 0 0 227 399 0 0 3.780 6.643 

Elektronik 0 0 562 1.222 0 0 95.888 208.498 

Total 9.912 60.536 51.898 41.411 68.779 394.169 437.711 468.156 
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Figur 3: Antal varer solgt ved gensalg i Torkilstrup for 2017 til 2020, baseret på data fra Tabel 5. 

 

Gensalg Køge blev etableret i juli 2020 og dermed er mængderne for 2020 ikke retvisende for 
hele året. Hos Gensalg Køge blev der i 2020 hovedsageligt solgt musik og bøger, brugskunst, 
isenkram og tøj/tekstiler, fritid og have, se Tabel 6 og Figur 4. Ligeledes bidrog salget af ca. 
1.400 elektroniske produkter i 2020 til den største CO2-eq besparelse. 
 

Tabel 6: Oversigt over antal varer solgt ved gensalgsbutikken i Køge for 2020. 

Gensalg i Køge Antal varer Kg. CO2-eq besparelse 

Varegruppe 2020 2020 

Børn 2.179 25.560 
Brugskunst 10.759 20.335 
Fritid og have 3.679 68.577 
Isenkram 4.829 9.127 
Lamper 546 530 
Musik og bøger 5.132 7.903 
Møbler 1.415 57.039 
Tøj/tekstiler 5.940 39.323 
Byggematerialer 1.682 0 
Cykler 296 4.928 
Elektronik 1.348 229.996 

Total 37.839 463.316 
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Figur 4: Antal varer solgt ved gensalg i Køge for 2020, baseret på data fra Tabel 6. 

 

3.4 Forventet udvikling i mængder til direkte genbrug 
ARGO har ikke på nuværende tidspunkt opgørelser over, hvor mange genstande de almennyttige 
og frivillige foreninger tager fra og kanaliserer videre fra ARGOs genbrugspladser. ARGO arbejder 
på at få en sådan opgørelse gjort til en del af det løbende samarbejde. Der er heller ikke 
gennemført nogen systematisk undersøgelse af hvor stort uudnyttet potentiale, som stadig ligger 
i det som borgerne afleverer på ARGOs genbrugspladser. 
Hos det personale, som er beskæftiget med at kanalisere produkter og genstande tilbage i brug 
og anvendelse, er der ikke tvivl om at potentialet er stort. Personalets ikke dokumenterede skøn 
vurderer, at der fortsat ville kunne reddes 5 til 10 gange flere genstande, end tilfældet er i dag.  
At sikre dette store uudnyttede potentiale kræver forsat udvikling og nytænkning i forhold til 
afsætningskanaler og samarbejdsmodeller.   
 

3.5 Perspektiv  
Genbrug forlænger et produkts levetid og kan derfor forebygge affald, hvis produkter, der fortsat 
virker, gives eller sælges til videre brug i stedet for at blive smidt ud som affald. Det reducerer 
behovet for produktion af nye produkter samt reducerer affaldsmængden fra de produkter, der 
ellers ville være blevet kasseret. 
 
Gældende regler og initiativ i Handlingsplan for cirkulær økonomi3 
Handlingsplan for cirkulær økonomi beskæftiger sig i kapitel 3.7 med genbrug, ved en beskrivelse 
at gældende regler og ved at angive to fremadrettede perspektiver. 
 
Miljøministeriet har vurderet, at der fortsat er et fornuftigt potentiale for at fremme genbrug på 
de danske genbrugspladser, da ikke alle pladser har fokus på genbrug eller giver mulighed for, at 
der kan afleveres genstande til genbrug. Samtidig viser nogle kommunale erfaringer, at en stor 
mængde genbrugelige effekter ender som affald, i stedet for at blive udsorteret til genbrug. 
 

 
3 Miljøministeriet, juli 2021. Handlingsplan for cirkulær økonomi - National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032. 
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I Handlingsplan for cirkulær økonomi præsenteres følgende initiativ, der kan få indvirkning på 
ARGOs indsats på genbrugsområdet: 
 

 Mere direkte genbrug og klare rammer for kommunale genbrugsbutikker: Alle kommunale 
genbrugspladser forpligtes til at stille et område, container el.lign. til rådighed, hvor 
borgerne kan levere genstande til direkte genbrug. Genstandene skal først gøres 
tilgængelige for private aktører, herunder frivillige organisationer og borgere. De 
genstande, som ikke afsættes, må kommunen afsætte i kommunale genbrugsbutikker 
eller til socioøkonomiske virksomheder. Kommunen forpligtes til at inddrage de frivillige 
organisationer i den lokale kommunale udmøntning af initiativet. 
 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets har i forbindelse med høringen af lovforslag4 om 
ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet beskrevet forslaget til de 
kommende rammer for kommunale genbrugsbutikker. Væsentlige hovedtræk er bl.a. at 
kommunalbestyrelsen vil blive overladt et råderum i forhold til den lokale udmøntning af 
ordningen, således at der vil blive fastsat regler, der giver kommunalbestyrelsen mulighed for at 
vælge forskellige modeller for organisering af ordningen i den enkelte kommune, på den enkelte 
genbrugsplads og for forskellige materialestrømme. Det foreslås også, at ordningen for 
genbrugsområder på genbrugspladser finansieres ved fastsættelse af et særskilt gebyr baseret på 
de udgifter, der er opgjort i kommunalbestyrelsens regnskab. Udgifter til planlægning, etablering, 
drift og administration af kommunale genbrugsbutikker forventes ikke at kunne finansieres som 
en del af gebyret. Det forventes, at hhv. miljøministeren samt klima,- energi- og 
forsyningsministern får bemyndigelse til at fastsætte de kommende regler pr. 1 juli 2022 – med 
forventet ikrafttrædelse pr. 1 januar 2023.  
 

3.6 Indsatser 
Baggrund for ARGOs fremtidige indsatser 
Formålet med indsatserne omkring direkte genbrug er at fastholde værdier og ressourcer i 
kredsløb og undgå spild af indlejret energi i produkter, der stadig kan bruges.  
 
ARGO betragter gensalgsbutikkerne og de øvrige indsatser omkring direkte genbrug på 
genbrugspladserne som et supplement til de traditionelle genbrugsmarkeder, der sker gennem 
landets mange genbrugsbutikker, sociale medier, Den Blå Avis og andre platforme. På trods af 
disse mange og gode kanaler, ender stadig store mængder af genbrugelige effekter, der fortjener 
endnu en chance, som affald på landets genbrugspladser i stedet for til direkte genbrug. 
Erfaringen viser, at der er mange borgere, som i forskellige situationer (oprydning, rydning af 
dødsboer osv.) ønsker at skille sig af med brugbare produkter og genstande, men ikke ønsker at 
bruge tid på at kanalisere det til genbrug gennem de traditionelle kanaler.  
 
Derfor ender genstandene typisk i affaldscontainerne på landets genbrugspladser. Udfordringen 
ligger i at gøre det nemt for dem, som ønsker at komme af med de genbrugsegnede genstande, 
og tilsvarende nemt for potentielle aftagere at finde og aftage disse genstande. ARGOs indsatser 
med gensalg er et forsøg på at være bagstopper for nogle af disse varer og give dem en chance 
til. 
 
Den grundlæggende opgave for ARGO består således i at finde flere aftagere og udvikle nye 
afsætningsformer for de genbrugelige genstande, der sikrer at disse bliver kanaliseret ud til 
genbrug hos brugerne - uden at påføre brugerne af genbrugspladsen væsentlige udgifter.  

 
4 Klimaministeriet (Energistyrelsen), Høring - Udkast til lovforslag om nye rammer for kommunal behandling af affald til materialenyttiggørelse, 

indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og økonomisk tilsyn (25. november 2021). 
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Tabel 7: Oversigt over indsatser for direkte genbrug. 

Udviklingsprojekt:  Særligt driftsfokus med løbende evaluering:  
    
Indsats 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4
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ft

e
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2
0

2
4

 Gebyr-
effekt 

/budget*) 

Samarbejde 
med 

kommuner 
Mere direkte genbrug og flere afsætningskanaler.     Ingen Løbende 

dialog 
Nye rammer omkring klargøring til genbrug og de 
kommunale genbrugsbutikker. 

    Ukendt Tæt 
samarbejde 

Måling af genbrug.     Ingen Løbende 
dialog 

Genbrug af byggeaffald.     Ingen Tæt dialog 
”Book en standplads”.     Ingen Løbende 

dialog 
Fortsættelse og udvikling af “Skraldefester”.     Ingen Løbende 

dialog 
Undersøge muligheder for sortering af storskrald.     Ukendt Tæt 

Samarbejde 

*) I kolonnen ”gebyreffekt / budget” er anvendt benævnelsen ”ingen” som betyder, at indsatsen kan holdes inden for ARGOs 
nuværende budget, hvor der (se Appendix 3) er indlagt en forventet årlig pris- og lønudvikling på 2,6%. Desuden er der 
anvendt benævnelsen ”ukendt”, som betyder, at der er så store usikkerheder i forhold til omkostninger ved en kommende 
teknologi, regulering eller andet som gør, at gebyreffekten pt. ikke kan kalkuleres. 

 
Mere direkte genbrug og flere afsætningskanaler (løbende driftsfokus) 
ARGO vil løbende arbejde for at øge mængden af direkte genbrug. Den store udfordring for øget 
direkte genbrug er at få brugbare genstande kanaliseret hen til en potentielle bruger. Derfor vil 
ARGO løbende afsøge om der er typer af genstande produkter, hvor der vil kunne etableres en 
mere organiseret afsætning, f.eks. med henblik på istandsættelse. Samtidig vil ARGO sammen 
med kommunerne have et løbende fokus på at lave f.eks. startpakker eller lign til særlige 
brugergrupper. 
 
Nye ramme omkring klargøring til genbrug og de kommunale genbrugsbutikker 
Som følge af initiativ i Handlingsplan for cirkulær økonomi og jf. udkast til kommende lovgivning,5 
er der lagt op til nye rammer omkring etablering af områder udsortering og forberedelse til 
direkte genbrug samt for drift af genbrugsbutikker. Der lægges op til, at udsortering og 
forberedelse til direkte genbrug bliver en obligatorisk gebyrfinansieret aktivitet på alle 
genbrugspladser, som vil skulle adskilles økonomisk fra gensalgsbutikkerne. 
 
ARGO har hidtil bestræbt sig på, med en lille klargøring, at få vendt en stadig større del af det 
direkte genbrugelige affald til et nyt liv. ARGO har siden starten af gensalgsbutikkerne arbejdet 
aktivt for, at det kunne ske i samarbejde med velgørende organisationer, private m.fl. samtidig 
med at de tre genbrugsbutikker har været det bærende element heri. 
 
Tilsvarende vil ARGO, når den endelige udmøntning af den nye lovgivning ligger fast, tilpasse sin 
organisering hertil samtidig med, at de senere års gode udvikling med at redde kasserede 
genstande og materialer for direkte genbrug fortsættes og udvikles, med inddragelse af 
almennyttige organisationer og andre aktører. Samtidig søges gensalgsindsatsens stærke fokus 
på det rummelige arbejdsmarked fastholdt. Tilpasningen vil skulle ske i dialog med relevante 
almennyttige organisationer, private virksomheder og foreninger. 

 
5 Klimaministeriet (Energistyrelsen), Høring - Udkast til lovforslag om nye rammer for kommunal behandling af affald til materialenyttiggørelse, 

indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og økonomisk tilsyn (25. november 2021). 
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Den mulige budget- og gebyrkonsekvens er på nuværende tidspunkt ukendt, men vil kunne blive 
påvirket af, at driften af Gensalgsbutikkerne skal adskilles fra arbejdet med at udsortere og 
forberedelse til direkte genbrug, som fremover skal gebyrfinansieres.  
 
Tilpasningen til de kommende lovgivningsmæssige krav og rammer for kommuner og 
affaldsselskabers arbejde med direkte genbrug på genbrugspladser vil få kunne få indflydelse på 
både tilrettelæggelse og for gebyrfastsættelsen. Derfor vil tilpasningen til de nye rammer komme 
til at ske i tæt samarbejde med de berørte ejerkommuner.   
 
Måling af genbrug 
Jf. krav i EU’s affaldsdirektiv om måling af genbrug, vil ARGO som led heri bidrage til at måle 
omfanget af genbrug pba. den fællesmetode der er vedtaget6. Der indledes dialog med relevante 
samarbejdsaktører om indsatsen. Målingen omfatter genstande mv. afleveret direkte til genbrug. 
Ingen gebyrmæssige konsekvenser. Udviklingen vil blive drøftet i den løbende dialog med de 
berørte ejerkommuner. 
 
Genbrug af byggeaffald 
Der har i forbindelse med forsøgsordninger været identificeret flere udfordringer ved genbrug af 
brugbare materialer og genstande fra bygge og anlægsprojekter. En udfordring ved genbrug fra 
bygge- anlægsprojekter er, at genstandene ofte fylder meget og kan ligge lang tid før de bliver 
afsat fordi man typisk skal bruge en specifik og afmålt mængde materiale, også til mindre 
projekter. ARGO vil i den kommende planperiode arbejde for at finde og udvikle løsninger og finde 
mulige samarbejdspartnere, der fremmer øget genbrug af det som i dag ender som bygge- og 
anlægsaffald. ARGO vil i den forbindelse foretage en vurdering eller kortlægning af potentialet.  
Projektet forventes ikke særskilt at påvirke budget eller gebyrfastsættelsen, ud over hvad der 
måtte blive konsekvensen af de ny lovmæssige rammer for direkte genbrug. Arbejdet vil blive 
gennemført i tæt dialog med de relevante ejerkommuner. 
 
”Book en standplads” (løbende driftsfokus) 
Forsøgsordningen med "book en standplads" på genbrugspladsen i Køge fortsættes og udvides til 
Roskilde Genbrugsplads - og eventuelt andre pladser. Der forventes ingen gebyrmæssige 
konsekvenser. Udviklingen vil blive drøftet i den løbende dialog med de berørte ejerkommuner. 
 
Fortsættelse og udvikling af konceptet med ”skraldefester” (løbende driftsfokus). 
ARGOs koncept med ”skraldefester” forventes udbygget og videreudviklet i 2022 og frem. 
Indsatsen har ingen budget- eller gebyrmæssige konsekvenser. Udviklingen vil ske i løbende 
dialog med de berørte ejerkommuner. 
 
Undersøge muligheder for sortering af storskrald. 
Jf. Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi skal det sikres, at storskrald fra 
husholdninger forberedes med henblik på genbrug eller at der sikres høj reel genanvendelse af 
storskraldet. 
 
ARGO vil derfor, i løbet af 2022, i samarbejde med de kommuner som måtte ønske det afsøge 
muligheden for at bistå kommunerne med at sorterer det indsamlede storskrald, således at der 
tages hensyn til direkte genbrug af både effekter og byggematerialer. ARGO vil i den forbindelse 
gennemføre en indlede markedsdialog med forskellige aktører for med henblik på et eventuelt 
dialogbasseret udbud på opgaven.  

 
6 Gennemførelsesafgørelse (2020) om fastlæggelse af fælles metode og formatet for rapportering om genbrug. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0019 
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 GENBRUGSPLADSER  

4.1 Resume 
ARGO driver 14 genbrugspladser i Kalundborg, Lejre, Roskilde, Køge og Stevns Kommune. Dertil 
benytter Solrød Kommune også ARGOs genbrugspladser. Genbrugspladserne er en central del af 
ARGOs virke og er desuden vigtige i den borgernære dialog om nye regler på affaldsområdet, 
affaldssortering og genbrugsløsninger.  
 
ARGOs genbrugspladser har årligt mellem 1,3 – 1,4 mio. besøgende, hvoraf privatkøretøjer udgør 
92% af besøgene. De to genbrugspladser i hhv. Køge og Roskilde modtager flest besøg - og mest 
affald.   
  
Knap 168.000 ton affald blev afleveret på ARGOs genbrugspladser i 2020. Heraf blev omkring 
130.000 ton afsat med henblik på videre genanvendelse, mens ca. 28.000 ton blev sendt til 
energiudnyttelse og ca. 5.000 ton til deponi. 
 
Mængden af affald på genbrugspladserne har i en årrække været svagt stigende, mens der, 
muligvis grundet ændret adfærd og forbrugsmønstre under corona, var en stor stigning fra 2019 
til 2020.  
 
Indsatser i planperioden i forhold til genbrugspladserne fremgår af Tabel 8. 
 

Tabel 8: Indsatser i planperioden i forhold til genbrugspladserne. 

Udviklingsprojekt:  Særligt driftsfokus med løbende evaluering:  
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effekt 

/budget*) 

Samarbejde 
med 

kommuner 
Opgradering og udbygning af Torkilstrup 
genbrugsplads (ARGO og Lejre kommune vil 
undersøge mulighederne for at forbedre Torkilstrup 
genbrugsplads). 

    Ingen Samarbejde 
med Lejre 

Grønne og CO2-effektive genbrugspladser (ARGO vil 
arbejde aktivt for at nedsætte CO2-aftrykket fra 
driften af de kommunale genbrugspladser). 

    Ingen Løbende 
dialog 

*) I kolonnen ”gebyreffekt / budget” er anvendt benævnelsen ”ingen” som betyder, at indsatsen kan holdes inden for ARGOs 
nuværende budget, hvor der (se Appendix 3) er indlagt en forventet årlig pris- og lønudvikling på 2,6%.  
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4.2 Indledning 
ARGO driver 14 genbrugspladser i fem ejerkommuner (Kalundborg, Lejre, Roskilde, Køge og 
Stevns). Desuden benytter borgerne i Solrød Kommune ARGOs genbrugspladser, primært Køge 
og Viby. På alle genbrugspladser har ARGO indført de nationale piktogrammer. 
 
Pladserne drives efter et fælles koncept, hvor målsætningen er at tilstræbes, at brugerne i 
bymæssig bebyggelse har maksimalt 8-10 km til nærmeste genbrugsplads. Pladsen på Sejerø 
drives som ø-plads efter lidt andre principper end de øvrige. ARGO arbejder desuden for, at der, 
hvor det er muligt, etableres mulighed for at borgerne gennem tilmelding kan få døgnadgang til 
ARGOs genbrugspladser. Det er i dag muligt på 9 af pladserne og målsætningen er, at det ved en 
ud- og ombygning også bliver muligt på genbrugspladsen i Torkilstrup. 
Det er muligt for erhvervsvirksomheder at benytte alle ARGOs genbrugspladser, hvor opkrævning 
sker pr. indkørsel ud fra nummerpladegenkendelse. 
  
Genbrugspladserne spiller en central rolle for ARGOs arbejde med affaldshåndtering og er et 
centralt element i borgernes affaldsbortskaffelse. Det betyder også, at pladsmedarbejderne for 
mange borgere, er den primære kontakt til affaldsselskabet og mulige kilde til information om 
affald og affaldssortering. Det betyder, at pladsmedarbejderne spiller en stor rolle når nye regler, 
sorteringskrav eller genbrugskoncepter skal kommunikeres og rulles ud. Det stiller krav til 
kontinuerlig kompetenceudvikling, hvilket ARGO arbejder aktivt med i uddannelses- og 
kompetenceforløb.  
 
Udgifterne til drift af genbrugspladser udgøres for mere end halvdelen af omkostninger til 
behandling og transport af affald, som dermed er direkte afhængig af affaldsmængden (se Figur 
5). Udgifter til materiel og pladsindretning (afskrivning og forrentning) vil til en vis grad øges med 
antallet af affaldsfraktioner og antallet af pladser (ønsket maksimal køreafstand for borgerne).  
Lønudgifter vil i stort omfang være betinget af nødvendig håndtering af affald på pladserne, 
løbende oprydning, pakning af containere til transport m.v. samt af ønsket serviceniveau i forhold 
til bemandet åbningstid.  
 
ARGO vurderer løbende om yderligere fraktionsopdeling kan fremme genbrug, genanvendelse 
eller nyttiggørelse frem for energiudnyttelse og deponering. Det gøres for at fremme 
målsætningerne i affaldshierarkiet selvom det ofte vil føre til øgede omkostninger, idet 
genanvendelse af en del fraktioner er mere omkostningskrævende end især energiudnyttelse. 

 

Figur 5: Fordeling af udgifter for genbrugspladserne. 
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4.3 Mængder til genbrugspladserne frem til og med 2020 
ARGO foretager løbende registrering af de indsamlede mængder på alle genbrugspladser. 
De mængder som afleveres på genbrugspladser placeret i en kommune vil kun i et vist omfang 
svare til borgernes aflevering i den pågældende kommune. 
 Dels vil der bredt over landet være forskydninger på tværs af kommunegrænser, idet der 
almindeligvis er bred konsensus om at være åben for at borgerne bruger pladser på tværs af 
kommunegrænser, da det formodentligt jævner sig i det store billede. I forhold til ARGOs 
fælleskoncept om maksimalafstand på 8 – 10 km er det direkte planlagt, at f.eks. pladsen i Viby 
(beliggende i Roskilde kommune) også skal servicere borgerne fra Ostedområdet i Lejre 
Kommune.  
Solrød Kommune har deres vedkommende valgt at lade deres borgere servicere på baggrund af 
en særlige aftale, som gør at der ikke er placeret genbrugsplads i Solrød, hvilket betyder, at 
borgerne primært bruger Køge, Viby og Roskilde. 
Fordelingen af affaldsmængder på genbrugspladser mellem kommuner vil derfor altid være med 
forbehold. ARGO har i forhold til denne rapport valgt følgende opgørelsesmetode (se Tabel 9): 
 

1. Solrød tillægges en forholdsmæssig andel (ud fra indkørselsregistreringer) af affaldet 
afleveret på Køge, Viby og Roskilde pladserne. I 2020 var 10 % af de besøgende på Køge 
Genbrugsplads fra Solrød Kommune, mens 6,4 % og 0,5 % af de besøgende på hhv. Viby 
og Roskilde Genbrugsplads fra Solrød Kommune. 

2. I forhold til de øvrige kommuner er fordelingen (uagtet ovennævnte forbehold) sket ud fra 
den tilnærmede antagelse, at affald afleveret på pladsen stammer fra borgere i den 
kommune hvor pladsen er beliggende. 

 

Tabel 9: Fordeling af hvilken kommune mængderne til genbrugspladserne kommer fra ud fra antal indkørsler, for 
2020 (se bemærkninger og forbehold i ovenstående tekstafsnit!). 

Plads 
  

Mængder 
2020 
(tons) 
  

Kommune 
Kalundborg Lejre Roskilde Køge Stevns Solrød 

Bregninge 8.147 8.147           

Gørlev 7.773 7.773           

Høng 5.327 5.327           

Kalundborg 14.355 14.355           

Sejerø 370 370           

Ubby 2.141 2.141           

Torkilstrup 12.931   12.931         

Jyllinge 11.327     11.327       

Roskilde 34.671     34.494     177 

Viby 14.155     13.247     908 

Bjæverskov 7.703       7.703     

Køge 37.524       33.789   3.735 

Hårlev 5.244         5.244   

St. Heddinge 6.235         6.235   

Total 167.903  38.114 12.931 59.068 41.492 11.479 4.820 

Fordeling   23% 8% 35% 25% 7% 3% 

 
De genbrugspladser, hvor der blev indsamlet de største mængder er Køge- og Roskilde 
genbrugsplads, se Figur 6, hvor mængderne fra 2020 fremgår.  
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Figur 6: Mængder fra genbrugspladserne fordelt pr. Kommune med angivelse af mængde for hver enkelt 
genbrugsplads for 2020. Summen er 167.903 tons.  

 
De forskellige fraktioner, som er indsamlet på genbrugspladserne fra 2015 til 2020 fremgår af 
Tabel 10 og Figur 7. Mellem 2015 og 2019 er der indsamlet mellem 140.100 og 148.300 tons, 
mens mængden i 2020 er steget voldsomt til 167.900 tons. Stigningen i 2020 kan sandsynligvis 
tilskrives corona, hvor borgerne har haft rejst mindre, været mere hjemme og haft gang i 
byggeprojekter samt ryddet op. I 2021 ser mængderne ud til at blive tilsvarende høje som i 2020. 
Dette kan formodentlig stadig tilskrives ændret adfærd og forbrugsmønster som flg. af corona, 
men det er ikke til at sige om det igen vil ændre sig, når coronaen er overstået.  
 

Tabel 10: Mængder fra genbrugspladserne for 2015 til 2020. 

Indvejning (tons) 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Bøger 0 0 52 451 540 527 

Aviser og papir 772 682 675 702 798 617 

Pap 1.819 1.907 1.969 2.435 2.904 3.384 

Plast 153 174 261 499 972 1.813 

Hård plast og PVC til 
genanvendelse 

646 716 819 1.456 2.074 756 

"Bigbags" 17 23 19 27 27 35 

Glas/flasker 1.265 1.017 1.170 1.056 928 1.012 

Isomix 0 0 282 746 502 29 

Vinduesglas 2.005 1.817 1.652 1.131 1.275 1.547 

Glas 3.270 2.834 3.104 2.933 2.705 2.587 

Jern og metal 5.991 6.596 6.688 6.643 6.708 7.544 
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Indvejning (tons) 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Tøj 0 0 14 0 0 299 

Tekstiler 0 0 142 531 1.217 561 

Tekstiler og tøj 0 0 156 531 1.217 860 

Rent træ 3.179 9.265 11.037 14.644 14.189 14.036 

Jord 11.232 11.367 12.005 11.154 11.601 14.988 

Rødder 897 608 569 574 473 161 

Haveaffald 34.323 35.798 35.238 30.980 35.275 35.191 

Haveaffald 35.220 36.407 35.808 31.555 35.748 35.352 

Beton 3.838 3.926 3.932 3.989 10.081 16.045 

Asfalt  216 117 153 265 183 260 

Flamingo  0 0 0 164 208 0 

Gips 2.171 2.269 2.243 2.296 2.552 2.910 

Mineraluld  886 898 974 967 1.117 1.103 

Møbler  0 0 0 0 0 466 

Sanitet  1.227 1.135 1.213 1.700 1.514 1.638 

Tegl/brokker  28.051 28.334 28.661 29.989 23.064 25.251 

Trykflasker  0 0 221 450 31 100 

Indsamlet med henblik 
på genanvendelse 

98.688 106.649 109.991 112.849 118.230 130.272 

Dæk/fælge  519 541 591 575 702 718 

Akkumulatorer  116 126 83 103 238 118 

Producentansvars 
(DPA)** 

2.895 2.694 2.641 2.648 3.163 3.307 

Elektronikaffald, 
kølemøbler m.m. 

3.011 2.820 2.724 2.751 3.401 3.425 

Producentansvar (dæk, 
elektronikaffald, 
kølemøbler m.m)  

3.530 3.362 3.315 3.326 4.103 4.144 

Farligt affald 704 604 593 684 883 738 

Trykimprægneret træ 1.882 2.336 2.528 4.512 10.946 13.102 

Brændbart affald  32.634 26.869 27.021 18.736 10.199 14.595 

Affald til 
energiudnyttelse 

34.515 29.205 29.549 23.248 21.145 27.697 

Affald til sortering 940 924 937 963 1.453 1.893 

Asbestholdigt affald 2.245 2.388 2.321 2.387 2.502 3.159 

Afffald til deponering 3.185 3.312 3.258 3.350 3.955 5.052 

Total 140.622 143.131 146.706 143.457 148.317 167.903 

* Generelt var mængden af affald fra genbrugspladserne svagt stigende i årene frem til 2019. Efterfølgende er 

mængderne steget markant, hvilket er sammenfaldene med coronapandemien og den medfølgende lockdown.   
** Elektronikaffald, kølemøbler, batterier, m.m. 
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Figur 7: Mængder for 2015 til 2020 for genbrugspladserne.  

 
Udvikling af mængderne mellem 2015 og 2020: 
 

 Mængden af affald indsamlet med henblik på genanvendelse har mellem 2015 og 2019 
været stigende fra 98.600 til 118.200 tons, mens mængden i 2020 er steget voldsomt til 
130.200 tons.   

 Mængden af affald omfattet af producentansvar (dæk, elektronikaffald, kølemøbler, 
batterier m.m.) har mellem 2015 og 2018 været konstant med 3.400 til 3.600 tons, mens 
mængden i 2019 og 2020 er steget til mellem 4.200 og 4.300 tons. 

 Mængden af farligt affald har mellem 2015 og 2020 været konstant mellem 590 og 740 
tons. 

 Mængden af affald til energiudnyttelse har mellem 2015 og 2019 overordnet været 
faldende fra 34.500 til 21.100 tons, mens mængden i 2020 er steget til 27.700 tons. 

 Mængden af affald til deponering har mellem 2015 og 2019 været svagt stigende fra 
3.200 til 3.900 tons, mens mængden i 2020 er steget til 5.000 tons.  

 
Alle mængder som udsorteres på genbrugspladserne er opgjort efter, hvilken behandling de er 
sendt til. Det betyder, at affald udsorteret med henblik på genanvendelse dermed er opgjort som 
bruttogenanvendelse. Disse mængder vil stadig blive opgjort, men fremover vil fokus være på at 
opgøre den ”reelle genanvendelse”, hvor frasorteringer i oparbejdningsprocesserne fremadrettet 
vil skulle fratrækkes. 
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4.4 ARGOs genbrugspladser besøges af mellem 1,3 og 1,4 mio. om året 
Ligesom at affaldsmængderne er steget i perioden 2015 – 2020, er antallet af indkørsler/kunder 
også steget i perioden. 
 
Køge og Roskilde genbrugsplads modtog i 2020 generelt de største mængder affald og tilsvarende 
flest besøg, se Figur 8.  
 
 

 

Figur 8: Besøg pr. genbrugsplads for 2020 for hele døgnet. Sejerø har ikke registrering af antal indkørsler og 
indgår ikke i figuren. 

 

Genbrugspladserne er mest besøgt lørdag og søndag, se Figur 9: Besøg pr.. Bregninge -, Høng -, 
Kalundborg -, Jylling -, Roskilde -, Viby -, Bjæverskov -, Køge – og Hårlev genbrugsplads har alle 
døgnåbent og antallet af besøg udenfor åbningstiden ligger konstant på ca. 16.800 besøg pr. 
ugedag. Åbningstiden er generelt fra kl. 09:00 til 17:00.  
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Figur 9: Besøg pr. ugedag baseret på data for 2020. Åbningstid angiver at genbrugspladsen er åben, mens lukket 
angiver at genbrugspladsen ved besøget har været lukket og den besøgende har været tilmeldt adgang udenfor 
åbningstid. Sejerø har ikke registrering af antal indkørsler og indgår ikke i figuren. 

 
Antallet af besøg over en normal åbningsdag for genbrugspladserne er nogenlunde ligeligt fordelt 
ud over hele åbningstiden, se Figur 10. For besøg udenfor åbningstiden er genbrugspladserne 
mest besøgt lige før pladserne åbner (kl. 08:30 til 9:00) og efter lukketid mellem kl. 17:30 og 
22:00. Mellem kl. 00:00 og 05:00 er der mellem 37 og 292 besøg pr. halve time. 
 

 

Figur 10: Besøg over et døgn baseret på data for 2020. Åbningstid angiver at genbrugspladsen er åben, mens 
lukket angiver at genbrugspladsen ved besøget har været lukket og den besøgende har været tilmeldt adgang 
udenfor åbningstid. Sejerø har ikke registrering af antal indkørsler og indgår ikke i figuren. 

 

92 % af køretøjerne som besøger genbrugspladserne er privatkøretøjer, se Figur 11. Antallet af 
privatkørertøjer som besøger genbrugspladserne er overordnet steget svagt mellem 2015 til 2020 
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fra 1.060.500 til 1.272.200 privatkøretøjer. Antallet af erhvervskørsler er ligeledes steget svagt 
mellem 2015 til 2020 fra 82.300 til 97.700 erhvervskøretøjer. 
 

 

Figur 11: Antal køretøjer pr. år fordelt mellem erhvervs- og privatkøretøjer. Papegøjeplader er talt med som 
erhvervskøretøjer. Sejerø har ikke registrering af antal indkørsler og indgår ikke i figuren. 

 

4.5 Forventet udvikling i mængder til genbrugspladserne 
Mængden af affald til genbrugspladserne har i en årrække været svagt stigende med 1 – 2 % om 
året, men fra 2019 til 2020 steg mængderne kraftigt (ca. 13 %). En del af denne voldsomme 
stigning fra 2019 til 2020 kan formodentlig tilskrives ændret adfærd og forbrugsmønster under 
corona. Det forventes, ud fra det første halve år, at mængderne for 2021 ligeledes kommer til at 
ligge højt. De fremtidige mængder (2022 og frem) er usikre at vurdere. Måske falder mængderne 
tilbage til et niveau tættere på perioden før-corona, eller de stabiliserer sig på et nyt niveau. 
  

4.6 Perspektiv  
Handlingsplan for cirkulær økonomi:  
Udover det omtalte initiativ Mere direkte genbrug og klare rammer for kommunale 
genbrugsbutikker beskrevet i det foregående kapitel, forventes Miljøministeriet og Klima-, Energi- 
og Forsyningsministeriet at udmelde resultaterne vedr. Afdækning af muligheder for at fritage 
frivillige velgørende organisationer fra gebyr ved brug af genbrugspladser. ARGO afventer den 
kommende afklaring og udmøntning, hvorefter ARGOs praksis vil blive tilpasset resultatet.  
 
Med fortsatte krav om øget og bedre genanvendelse, er det ARGOs forventning, at 
omkostningerne forbundet til drift af genbrugspladser vil kunne stige ligesom det især vil få 
betydning for taksterne, hvis de stigninger i affaldsmængder, som var i 2020/2021, helt eller 
delvist er varige. Større mængder afleder øgede omkostninger til mere transport og tilsvarende 
øgede behandlingsomkostninger, mens lønninger og investeringer i mere materiel (afskrivninger) 
vil være mindre påvirket af udviklingen i mængder. 
 
ARGO følger desuden løbende op på mulighederne for gennem nye fraktioner og øget sortering at 
fremme udsortering til genanvendelse eller nyttiggørelse på et stadig højere ressourceniveau.  
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4.7 Indsatser 
I Tabel 11 ses en oversigt over de indsatser ARGO planlægger for genbrugspladserne i 
planperioden. 
 

Tabel 11: Oversigt over indsatser for genbrugspladserne. 

Udviklingsprojekt:  Særligt driftsfokus med løbende evaluering:  
    
Indsatser 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

E
ft

e
r 

2
0

2
4

 Gebyr-
effekt 

/budget*) 

Samarbejde 
med 

kommuner 

Opgradering og udbygning af Torkilstrup 
genbrugsplads. 

    Ingen Samarbejde 
med Lejre 

Grønne og CO2-effektive genbrugspladser.     Ingen Løbende 
dialog 

*) I kolonnen ”gebyreffekt / budget” er anvendt benævnelsen ”ingen” som betyder, at indsatsen kan holdes inden for ARGOs 
nuværende budget, hvor der (se Appendix 3) er indlagt en forventet årlig pris- og lønudvikling på 2,6%.  

 
Opgradering og udbygning af Torkilstrup Genbrugsplads 
ARGO foretager løbende tilpasninger, forbedringer og udbygninger af genbrugspladserne når der 
er behov. Senest er genbrugspladsen i Hårlev blevet flyttet og dermed total nyindrettet. På 
nuværende tidspunkt er Torkilstrup genbrugsplads den plads som er mest udfordret, plads- og 
indretningsmæssigt, ligesom den nuværende orientering og indkørselsforhold vanskeliggør 
døgnåbning uden væsentlige gener for naboer. Derfor er ARGO i dialog med Lejre Kommune om 
en mulig udbygning af genbrugspladsen. Alternativt afsøges muligheden for ny placering andet 
steds i Lejre Kommune.  
 
Udbygningen vil kunne ske inden for investeringsplanen i den nuværende budgetramme og vil 
derfor ikke påvirke takstfastsættelsen. Udbygningen vil skulle ske i samarbejde med Lejre 
Kommune. 
 
Grønne og CO2-effektive genbrugspladser (løbende driftsfokus) 
ARGO vil i planperioden arbejde aktivt for at nedsætte CO2-aftrykket fra driften af 
genbrugspladserne. Det vil indebære, at det i forbindelse med udskiftning af det kørende materiel 
skal vurderes, hvordan nyt materiel kan udskiftes til grønnere og mere klimavenlige alternativer 
(f.eks. el-drevet) eller eksempelvis ved at have fokus på, hvornår det teknologisk er muligt at 
stille krav til anvendelse af mere grønne drivmidler ved transport af det indsamlede affald. 
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 GADSTRUP GENBRUGSANLÆG (OMLASTNING OG 
TRANSPORTOPTIMERING AF PAPIR, PAP, PLAST M.V.) 

5.1 Resume  
Omlastning har tidligere hovedsageligt handlet om at volumenreducere for at optimere 
fjerntransporten af pap, papir og plast ved at presse de genanvendelige fraktioner i baller inden 
afsendelse. I dag foregår husstandsindsamling af de fleste tørre genanvendelige fraktioner i 2-
kammerbiler og i enkelte tilfælde 4-kammerbiler og i kombinationer der varierer fra kommune til 
kommune. Derfor har det også fået stigende betydning for at optimere transporten mellem 
indsamlingsområde og omlastningssted, at der er et omlastningsanlæg, hvor alle tørre 
husstandsindsamlede fraktioner kan omlastes.  
 
ARGO driver Gadstrup Genbrugsanlæg, beliggende i Gadstrup øst for Roskilde, hvor der foretages 
omlastning og transportoptimering. Hovedparten af det materiale som omlastes i Gadstrup 
kommer i dag fra husstandsindsamling. Det drejer sig om alt glas, metal og tekstil, mens det er 
17 % af pap, 89 % af papir og 68 % af plasten som kommer fra husstandsindsamling. Resten af 
de omlastede materialer kommer hovedsalig fra genbrugspladserne.  
 
De samlede affaldsmængder, som omlastes og afsættes fra Gadstrup, har fra 2015 til 2020 været 
svagt stigende fra 27.600 til 31,000 ton pr. år. Det er hovedsageligt mængden af glas og plast 
som har givet stigningen. Mængden af affald som omlastes på Gadstrup vil være stigende frem til 
alle kommuner har implementeret husstandsindsamling af de 10 fraktioner. Selvom stigningen 
målt i ton er begrænset, pga. de senere års fald i papirmængden, betyder det at en større del af 
det omlastede udgøres af plast. Det gør, at kapaciteten på anlægget er under pres, idet plast er 
mere kapacitetskrævende i forhold til pressekapacitet. 
 
Senest den 31. december 2024 indføres det udvidet producentansvar for emballage og der er 
stadig en vis usikkerhed i forhold til rammerne, men det ser ud som om, at der også efter 2024 er 
behov for fælles kommunal omlastning af genanvendelige materialer. Før 31. december 2024 har 
ARGO behov for at lave investeringer i størrelsesorden af ca. 10 mio. kr. på Gadstrup da driften af 
ballepressen er udfordret og de stigende mængder fra kommunerne gør at der er et øget behov 
for overdækkede arealer. 
 
Indsatser i planperioden i forhold til omlastning og transportoptimering fremgår af Tabel 12. 
 

Tabel 12: Indsatser i planperioden i forhold til Gadstrup. 

Udviklingsprojekt:  Særligt driftsfokus med løbende evaluering:  
    
Indsatser 
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2
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2
0

2
4

 Gebyr-
effekt 

/budget*) 

Samarbejde 
med 

kommuner 
Undersøgelse af emballageandel i udvalgte 
producentansvarsfraktioner (ARGO forventer derfor, 
at det vil kunne blive nødvendigt at gennemføre 
sorteringsanalyser for en række af fraktionerne). 

    Ingen Løbende 
dialog 

Markedsprøvning som investeringsafklaring (ARGO 
lave en markedsafprøvning, hvor drift af Gadstrup 
udbydes, for at undersøge markedet). 

    Ingen Samarbejde 
(bestyrelse + 

byråd) 
Tilpasning af det juridiske aftalegrundlag af ARGOs 
omlastnings- og afsætningsopgave 
(kompetenceoverdragelse). 

    Ingen Løbende 
dialog 

*) I kolonnen ”gebyreffekt / budget” er anvendt benævnelsen ”ingen” som betyder, at indsatsen kan holdes inden for ARGOs 
nuværende budget, hvor der (se Appendix 3) er indlagt en forventet årlig pris- og lønudvikling på 2,6%. Desuden er der 
anvendt benævnelsen ”ukendt”, som betyder, at der er så store usikkerheder i forhold til omkostninger ved en kommende 
teknologi, regulering eller andet som gør, at gebyreffekten pt. ikke kan kalkuleres.  
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5.2 Indledning  
ARGO driver et anlæg (omlastning og transportoptimering) som er beliggende i Gadstrup øst for 
Roskilde. Anlægget blev oprindeligt etableret tilbage i 1990’erne for at transportoptimere papir og 
pap, men benyttes i dag til omlastning og transportoptimering af flere genanvendelige fraktioner, 
som indsamles ved private husstande i kommunerne samt lignende fraktioner fra 
genbrugspladserne.  
 
Rationalet i at drive et fælles omlastningsanlæg er, at alle kommuner (eventuelt sikret gennem 
transportudligning) opnår en økonomisk fordel i forhold til selv at skulle stå for omlastning, 
afsætning og fjerntransport til aftager. 
 
I starten havde transportoptimeringen primært til formål at optimere i forhold til fjerntransporten 
ved at presse papir, pap og plast i store baller inden afsendelse til de respektive 
genanvendelsesanlæg. Gennem de senere år er det et andet transportoptimeringsbehov, som er 
blevet centralt. Det hænger sammen med, at husstandsindsamlingen af de fleste tørre 
genanvendelige fraktioner i dag sker i 2- eller 4-kammerbiler. Samtidig er de 9 kommuner (af 
historiske årsager) endt med at have forskellige kombinationer af, hvad bilerne transporterer. I 
2020 blev eksempelvis de fire fraktioner papir, plast, glas og metal leveret i seks forskellige 
kombinationer. 
 
Hovedparten af det materiale som omlastes i Gadstrup kommer i dag fra husstandsindsamling. 
Det drejer sig om alt glas, metal og tekstil, mens det er 17% af pap, 89% af papir og 68 % af 
plasten som kommer fra husstandsindsamling. Resten af det omlastede materiale kommer fra 
genbrugspladserne.  
 
En revision af EU’s affalds- og emballagedirektiver betyder, at der skal være indført udvidet  
producentansvar for emballage i alle EU-lande senest 31. december 2024, herunder for mad- og 
drikkekartoner. I den forbindelse har ARGO i 2020 fået lavet en transportanalyse som viser, at 
lokaliteten i Gadstrup giver en transportøkonomisk gevinst for kommunerne under ét, set i forhold 
til alternativt at skulle transportere materialerne til mulige private entreprenørers 
omlastningsfaciliteter. Den transportmæssige fordel ved placeringen af omlastningen i Gadstrup, 
svarer til, at en privat entreprenør skal være 22 % billigere end ARGO i håndtering og omlastning 
før en udbudsløsning vil være attraktiv. 
 
Mængden af affald som omlastes på Gadstrup er altså i øjeblikket stigende, men der er meget 
usikkerhed om hvordan situationen og modellen for overdragelse af materialer til 
producentansvaret kommer til at se ud. Det udvidet producentansvar for emballage indføres 
senest 31. december 2024.  
 

5.3 Mængder til Gadstrup frem til og med 2020 
De affaldsmængder, som omlastes og afsættes fra Gadstrup, har fra 2015 til 2020 været svagt 
stigende fra 27.600 til 31.000 ton pr. år, se Tabel 13 og Figur 12. Det skyldes hovedsageligt en 
stigende mængde glas og plast. I samme periode har der været et konstant fald i mængden af 
papir/aviser indsamlet til genanvendelse. Faldet i mængde er sket selvom de fleste kommuner i 
perioden fra 2017 har valgt at inkludere karton i papirfraktionen. Mængden af plast er steget 
voldsomt fra 362 tons i 2015 til 3.520 tons i 2020. Kapaciteten på anlægget er under pres, idet 
plast er mere kapacitetskrævende ift. pressekapacitet. 
 
Hvorledes samarbejds-, overdragelses- og afregningsmodellen bliver i forhold til det kommende 
producentansvar for emballage er pt. uafklaret.  
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Som det fremgår af Tabel 13, vil langt de fleste fraktioner, som omlastes i Gadstrup, udgøre 
fraktioner som hovedsageligt er kommende producentansvarsbelagt emballage.   
Fraktionen papir og karton er en undtagelse, idet kun kartonet er producentansvarsbelagt. Det er 
uklart om det vil kunne give udfordringer i forhold til producentansvaret, ligesom blandingen af 
pap og papir, som flere kommuner forventes at benytte i kraft af, at kombinationsmuligheden er 
tilladt jf. affaldsbekendtgørelsen, heller ikke passer ind i producentansvaret, hvor det kun er pap, 
som i hovedtræk bliver producentansvarsbelagt.      
 

Tabel 13: Omlastning og afsætning af mængder fra Gadstrup for 2015 til 2020. Der er i tabellen angivet hvilke 
mængder der i fremtiden vil være relevant for producentansvarsordning for emballage, (X) delvist relevant, X 
relevant. 

Relevans 
for 
producent-
ansvars-
ordningen 

Indvejning (tons) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(X) Papir og karton 17.819 16.851 15.348 14.021 13.908 12.862 

X Pap* 9.418 6.340 6.109 6.003 6.774 7.437 

X Plast 362 675 774 1.370 2.307 3.520 

X Mad- og drikkekartoner** 0 0 0 0 0 0 

X Glas 0 317 2.906 3.740 4.365 5.670 

X Metal   2 66 372 632 828 

X Plast/metal - Husstandsindsamlet           90 

X Glas/metal - Husstandsindsamlet           543 

 Tekstiler         151 55 

 Affald frasorteret til 
energiudnyttelse*** 

20 13 4 17 29 29 

 Total 27.619 24.197 25.206 25.523 28.166 31.036 

*De høje mængder pap i 2015 og 2016 skyldtes balletering af hhv. 4.062 og 515 ton eksternt pap. 

**Forventes indsamlet sammen med plast. 

***Affald frasorteret til energiudnyttelse er materialer affald som er modtaget fejlsorteret eller har været for 

beskidt til genanvendelse og derfor er sendt til energiudnyttelse. 
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Figur 12: Omlastning og afsætning for 2015 til 2020 for Gadstrup. Total er vist på den højre akse mens de 
resterende fraktioner hører til venstre akse.  

 

5.4 Forventet udvikling i mængder til Gadstrup 
Miljøstyrelsen forventer ifølge miljøprojekt 20447 forventer en stigning i affaldsmængderne som 
følge af den generelle udvikling i samfundsøkonomien, se Tabel 14. 
 

Tabel 14: Miljørapport 2044 (Frida 2017) - estimater på udvikling i årlig mængde af affald som følge af 
samfundsøkonomisk udvikling. 

Fraktion Miljøstyrelsens estimat af stigning 
i mængden af madaffald fra 

Fra 
2015 
til 
2020 

Fra 
2020 til 
2025 

Fra 
2025 til 
2030 

Papir, pap, 
emballage 

Husholdninger 10,5 %  11 %  7,5 %  

Glas, plast, 
emballage 

Husholdninger 36,5 %  13,5 %  5 %  

Jern Husholdninger 9,5 %  9 %  4,5 %  
 
Den helt store ændring i mængder som skal omlastes skyldes imidlertid kommunernes 
implementering af sorterings- og indsamlingsordninger (indsamling i 10 fraktioner). Desuden vil 
der være en påvirkning af boligvæksten i de 9 ejerkommuner. Rambøll har ud fra forventet 

 
7 Miljøprojekt nr. 2044, 2019. Fremskrivning af generering og behandling af affald. Frida 2017. 
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boligvækst og implementeringstidspunkt for de nye ordninger foretaget en beregning af den 
forventede udvikling frem mod 2025, se Tabel 15. 
 

Tabel 15: Fremskrivning af mængder til Gadstrup. Fra Rambøll 2021. Baseret på boligtilvækst og roadmaps for de 
9 ejerkommuner, se Appendix 1, 2). 

 Fraktion Materiale 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Rene faktioner 
inkl. pap fra 
erhverv 
direkte/via GBS 

Papir 12.792 12.958 11.029 10.359 10.419 10.468 
Pap 8.828 8.879 8.308 8.517 8.545 8.567 
Plast 3.897 3.947 2.415 827 830 833 
Metal 995 1.012 941 907 938 940 
Glas 9.721 10.047 10.165 10.292 10.485 10.522 
Mad- og 
drikkekartoner - 43 227 401 402 404 
Tekstil 746 795 977 2.192 2.231 2.239 

Plast/metal Plast 795 797 798 800 801 802 
Metal 290 291 291 292 292 293 

Metal/glas Metal 107 110 112 113 113 113 
Glas 516 529 542 546 546 547 

Plast/mad- og 
drikkekartoner 

Plast - - 1.372 3.593 3.679 3.689 
Mad- og 
drikkekartoner - - 260 907 929 932 

Plast/metal/ 
mad- og 
drikkekartoner 

Plast - - 931 1.068 1.084 1.093 
Metal - - 337 381 386 390 
Mad- og 
drikkekartoner - - 205 256 260 262 

Papir/pap Papir - - 2.860 4.232 4.408 4.411 
Pap - - 1.166 1.926 2.007 2.008 

 

5.5 Andre aktiviteter i Gadstrup 
I Gadstrup sker der pt. omlastning af batterier og småt elektronik fra Lejre og Solrød Kommune. 
Gadstrup er således oprettet i producentansvarsordningen DPA-System som indsamlingssted for 
de to kommuner for de pågældende fraktioner. Batterier og småt elektronik lagt på låget af 
affaldsbeholdere i de to kommuner indsamles via renovationsbiler og afleveres i Gadstrup, hvor 
der gennem WEEE-ordningen er opstillet kommuneopdelt opsamlingsmateriel til de pågældende 
fraktioner. De indsamlede mængder afhentes, registreres og viderebehandles gennem 
producentansvarsordningen (WEEE). 
 
ARGO har tidligere drevet en modtagestation for farligt affald samt et olie- og benzinudskiller- 
anlæg i Gadstrup, som begge er lukket for flere år siden. 
ARGO administrerer i dag i samarbejde med SMOKA en kommunal pejle- og tømningsordning for 
olie- og benzinudskillere (OBU) samt tilhørende sandfang beliggende i de 9 ejerkommuner.  
Det er den enkelte kommune som tilmelder virksomhederne og fastsætter tømmefrekvensen, som 
dog altid sker mindst én gang om året. Ved seneste udbud af ordningen i 2018 var der 707 
tilmeldte virksomheder med i alt 1.013 olie- og benzinudskillere samt 643 sandfang. Antallet af 
tilmeldte virksomheder, OBU og sandfang varierer i forhold til aktive virksomheder.  
I 2020 håndterede ordningen affaldsmængder fra de tilmeldte, som fremgår af Tabel 16. 
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Tabel 16: 2020 affaldsmængder for den kommunale pejle- og tømningsordning for olie- og benzinudskillere 
(OBU). 

År 2020 Antal tilmeldte Tømte antal ton 

OBU 631 

Slam: 135,8 

Olie: 277,3 

Vand: 55,5 

Sandfang 435 

Slam: 237,1 

Olie: 94,3 

Vand: 53,0 

 

5.6 Perspektiv 
Handlingsplan for cirkulær økonomi indeholder en række målsætninger og lister en række 
initiativer, som planlægges iværksat i de kommende år. 
 
Udvidet producentansvar for emballage: 
I forhold til omlastning og transportoptimering er indførelsen af det udvidet producentansvar for 
emballage det helt centrale initiativ: 

 Udvidet producentansvar på alle typer emballage indføres senest 31. december 2024, 
med miljøgradueret finansielt bidrag til at fremme design, der er nemt at genanvende i 
høj kvalitet. 

 
Indretningen af producentansvaret kan få afgørende betydning for, hvorledes en række 
affaldsfraktionerne (pap, plast, mad- og drikkekartoner, glas og metal) fremover skal videresende 
til sortering, oparbejdning og genanvendelse. Dette er usikkert, idet der ved udgangen af 2021, 
endnu ikke foreligger en endelig afklaring, ligesom producentansvarsorganisationen er ved at 
blive etableret. KL, DI, Dansk Erhverv, Landbrug og Fødevarer samt Dansk Affaldsforening har 
imidlertid afgivet en fælles anbefaling, hvor de vedr. omlastning anbefaler: 
 
”At den konkrete overdragelse af affaldet mellem kommuner og producenter kan ske fx via 
transport til modtageanlæg udpeget af producenterne eller via kommunale omlastepladser 
afhængigt af konkrete lokale forhold. Samarbejdsforum anbefaler, at der indgås nærmere aftale 
om dette mellem parterne frem mod producentansvarets ikrafttrædelse”.  
 
Kommunalt ejerskab af genanvendelsesanlæg udfases (undtagen omlastning) 
Aftalepartierne bag Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi besluttede at:  
 

 At der fastsættes forbud mod kommunale investeringer i genanvendelsesanlæg 
 At der fastsættes en 5-årig overgangsperiode for kommunalt ejerskab i 

genanvendelsesanlæg 
 
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har imidlertid d. 25. november 2021 offentliggjort et 
høringsudkast8 til lovforslaget der beskriver ovenstående nærmere, hvor det i lovbemærkningerne 
fremgår, ”at det foreslås at undtage aktiviteter forbundet med omlastning fra forbuddet mod, at 
kommunen deltager i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til 
materialenyttiggørelse for så vidt angår affald omfattet af en kommunal affaldsordning”.  
Dette er vigtigt for ARGOs handlerum i forhold til strategifastlæggelse for omlastning. 

 
8 Klimaministeriet (Energistyrelsen), Høring - Udkast til lovforslag om nye rammer for kommunal behandling af affald til materialenyttiggørelse, 
indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og økonomisk tilsyn (25. november 2021). 
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Fastlæggelse af strategi for omlastning af tørre genanvendelige fraktioner. 
ARGO fik i 2020 (med bistand fra NIRAS) udarbejdet en rapport9, hvor der blev analyseret på 
transportgevinsten for de 9 ARGO-kommuners fælles omlastning i Gadstrup. Undersøgelsen viste 
at omlastningen i Gadstrup giver en transportøkonomisk gevinst, for kommunerne set under et, i 
forhold til alternativt at skulle transportere materialerne til muligt kendte private entreprenørers 
omlastningsfaciliteter. Den transportmæssige fordel ved placeringen af omlastningen i Gadstrup 
blev opgjort til, at en privat entreprenør skal være 22 % billigere end ARGO i håndtering og 
omlastning før en udbudsløsning vil være attraktiv. 
 
ARGO besluttede i 2020, at endelige valg af strategi for den fremtidige omlastning af 
genanvendelige materialer skal ske når der ligger en afklaring omkring rammevilkår og 
fremtidige opgavedeling mellem kommuner og producentansvarsorganisation. 
På det tidspunkt forventes strategien fastlagt på baggrund af en markedsafprøvning sammen med 
fremlæggelse af et forslag til transportudligning på linje med den som gælder for mad- og 
restaffald. 
 
Kapaciteten på ARGOs omlastningsanlæg i Gadstrup er imidlertid presset af de øgede 
indsamlingsmængder, som følge af den forstærkede husstandsindsamling i kommunerne.  
Det drejer sig dels om at pressekapaciteten er udfordret, idet den eksisterende presse, som i flere 
år har stået til udskiftning, har nået en nedslidning der giver uforholdsmæssigt mange nedbrud og 
produktionsstop. Desuden betyder de stigende mængder, herunder antallet af forskellige 
indsamlingsfraktioner, der skal håndteres og mellemlagres særskilt frem til afhentning, at der 
også er et øget behov for overdækkede lagerarealer. 
 
Arbejdet med at undersøge mulige modeller for markedsprøvning er derfor sat i gang, med 
henblik på at kunne fremlægge et oplæg til ARGOs bestyrelse primo 2022. 

 

5.7 Indsatser 
Mængden af affald som omlastes i Gadstrup er i øjeblikket stigende. Med lovudkastet og den 
fælles anbefaling fra DI, KL m.fl. i forhold til skæringsflade/samarbejde mellem kommunerne og 
det kommende producentansvar, kunne det, selvom der stadig er usikkerhed, se ud som om der 
også efter 2024 er behov for fælles kommunal omlastning af genanvendelige materialer. Der er 
dog stadig en vis usikkerhed i forhold til at rammerne endnu ikke er lagt fast for det udvidede 
producentansvaret for emballage, som indføres senest 31. december 2024, se Tabel 17. 
 

Tabel 17: Udfordringerne ved Gadstrup og hvordan ARGO planlægger at håndtere dem. 

Aktivitet 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Mængde som 
omlastes på 
Gadstrup 

Stigende  Stigende Stigende Stigende Ukendt  Ukendt 

Investering Behov for to 
nye 
pressere 

     

Regulering    Udvidet 
producentan
svar for 
emballage 
senest 31. 
december  

  

ARGOs 
indsatser for at 

 Markedsafpr
øvning af 
Gadstrup. 

    

 
9  Notat: ARGO fælles omlastning af genanvendelige fraktioner (Niras november 2020) 
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Aktivitet 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
imødegå 
usikkerhed 

Sorteringsan
alyse af 
papir og 
plast 
fraktionen. 

 
Tabel 18 opsummere de indsatser, som er planlagt i planperioden for anlægget i Gadstrup: 
 

Tabel 18: Kort oplistning og tidsmæssig placering af de indsatser inkl. undersøgelser og udredninger, som er 
igangsat eller planlægges igangsat i planperioden i forhold til anlægget i Gadstrup. 

Udviklingsprojekt:  Særligt driftsfokus med løbende evaluering:  
    
Indsatser 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

E
ft

e
r 

2
0

2
4

 Gebyr-
effekt 

/budget*) 

Samarbejde 
med 

kommuner 
Undersøgelse af emballageandel i udvalgte 
producentansvarsfraktioner. 

    Ingen Løbende 
dialog 

Markedsprøvning som investeringsafklaring.     Ingen Samarbejde 
(bestyrelse + 

byråd) 

Tilpasning af det juridiske aftalegrundlag af ARGOs 
omlastnings- og afsætningsopgave. 

    Ingen Løbende 
dialog 

*) I kolonnen ”gebyreffekt / budget” er anvendt benævnelsen ”ingen” som betyder, at indsatsen kan holdes inden for ARGOs 
nuværende budget, hvor der (se Appendix 3) er indlagt en forventet årlig pris- og lønudvikling på 2,6%. Desuden er der 
anvendt benævnelsen ”ukendt”, som betyder, at der er så store usikkerheder i forhold til omkostninger ved en kommende 
teknologi, regulering eller andet som gør, at gebyreffekten pt. ikke kan kalkuleres. 

 
Undersøgelse af producentansvarsandel i udvalgte fraktioner 
I følge EU’s emballagedirektiv og Handlingsplan for cirkulær økonomi skal Danmark senest 
31. december 2024 have indført udvidet producentansvar for emballageaffald. I følge 
handlingsplanen skal producentansvaret have indbygget et stærkt, miljøgradueret, økonomisk 
incitament til at fremme genanvendelse af høj kvalitet. Målene for nettogenanvendelsen er anført 
i Tabel 19. 

Tabel 19: Målene for nettogenanvendelse, EU’s emballagedirektiv og Handlingsplan for cirkulær økonomi. 

Fraktion Genanvendelseskrav 31. december 
2025 2030 

Samlet af al emballage (Vægt) 65 % 70 % 
Plast 50 % 55 % 
Træ 25 % 30 % 
Jernholdige metaller 70 % 80 % 
Aluminium 50 % 60 % 
Glas 70 % 75 % 
Papir og Pap 75 % 85 % 

 
I følge affaldsdirektivet skal producentansvaret desuden sikre, at producenterne afholder 80% af 
de nødvendige omkostninger til at nå affaldshåndteringsmål og -målsætninger. 
 
Producentansvarsorganisationen er under etablering, men den præcise model for samarbejdet, 
eller den økonomiske mellemregning fra producentansvaret til kommuner, er endnu ikke kendt. 
Det er således også uvist i hvilket omfang andelen af ikke producentansvarsbelagte materialer i 
de aktuelle materialefraktioner vil komme til at indgå i mellemregningen mellem 



 ARGOs input til den kommunale affaldsplanlægning 2022 

40 / 98 

 

producentansvarsorganisationen og kommunerne, ligesom forholdet omkring fraktioner fra 
genbrugspladser er usikkert. 
ARGO forventer derfor, at det vil kunne blive nødvendigt at gennemføre sorteringsanalyser for en 
række af fraktionerne. Indsatsen forventes at blive gennemført i løbet af 2022/2023 og kan 
rummes inden for det løbende driftsbudget. Resultaterne fra undersøgelsen vil desuden indgå i 
den løbende dialog med kommunerne. 
 
Markedsafprøvning som investeringsafklaring 
Udfordringer for anlægget i Gadstrup: 
 

 Driften af ballepressen er udfordret af hyppige nedbrud på grund af alder på ballepressen, 
stigende mængder på grund af øget indsamling i kommunerne. Der er brug for 
investering i to nye pressere.  

 Usikkerhed om det kommende producentansvar for emballage gør at medarbejderne føler 
sig usikre på deres fremtidige jobsituation. 

 De stigende mængder husstandsindsamlet affald gør, at der er et øget behov for 
overdækkede arealer. 

 
Der er behov for at lave investeringer i størrelsesorden af ca. 10 mio. kr. på anlægget i Gadstrup 
før den 31. december 2024, hvor det udvidede producentansvar for emballage senest skal 
indføres. Det er uklart hvordan producentansvaret vil blive tilrettelagt og derfor vil ARGO lave en 
markedsafprøvning, hvor flere udbudsmodeller undersøges og afdækkes i markedet før der laves 
større investeringer. Der undersøges to hovedmodeller/strategispor: 
 

1. Drift af anlægget i Gadstrup udbydes (markedsafprøvning): 
+ entreprenør skal leje bygninger og udstyr. 
+ fortsat egen afsætning af materialer. 

2. Drift af anlægget i Gadstrup udbydes (markedsafprøvning): 
+ entreprenør skal købe bygninger og udstyr. 
+ fortsat egen afsætning af materialer. 

 
I den sammenhæng har ARGO i efteråret 2021, med bistand fra Advokatfirmaet Bech-Bruun, 
igangsat et arbejde med at opstille modeller for markedsafprøvning af omlastningsaktiviteten i 
Gadstrup, som kan rumme usikkerheden omkring det fremtidige samarbejde med 
producentansvaret. 
 
Det samlede investeringsbehov over en årrække vurderes til ca. 10 mio. kr. Afskrivning og 
forrentning af dette vurderes at kunne indeholdes nuværende budget, idet afskrivninger af 
tidligere investeringer er ved at være afviklet. Der forventes derfor ingen takstmæssige 
konsekvenser heraf. 
 
Resultatet af undersøgelserne og markedsprøvningen vil blive forelagt bestyrelsen for 
fastlæggelse af strategien i opgaveløsningen. Sagen vil i den forbindelse indgå i den løbende 
ejerdialog. 
 
Tilpasning af det juridiske aftalegrundlag om ARGOs omlastnings- og afsætningsopgave  
Når et fælleskommunalt affaldsselskab løser opgaver i fællesskab for en række kommuner, taler 
man om, at opgaverne er ”kompetenceoverdraget”. Grundlaget for en sådan 
kompetenceoverdragelse kan enten være fastlagt i vedtægter eller i særskilte 
kompetenceoverdragelsesovertaler, som skal været godkendt direkte i kommunalbestyrelserne og 
i Ankestyrelsen. 
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Omlastningsopgaven med tilhørende afsætning, som ARGO varetager for kommunerne, er 
forankret i ARGOs vedtægter, der stammer fra at selskabet, i forbindelse med 
kommunalreformen, blev dannet ved fusion af de to fælleskommunale affaldsselskaber KARA og 
Noveren. 
 
På det tidspunkt blev opgaven med at omlaste og afsætte materialer til genanvendelse beskrevet 
ved angivelse af konkrete fraktioner, hvor håndtering af ”papir, pap og plast” blev anført som en 
grundydelse, mens øvrige produkter blev nævnt med et ”fx glas, metal, elektronik, gips 
medvidere”. Udviklingen har i mellemtiden overhalet disse formuleringer. Den løbende udbygning 
af de kommunale husstandsindsamlinger med stadigt flere fraktioner, hvor 9 af de 10 fraktioner 
(inkl. mad- og drikkekartoner) først vil være på plads i løbet 2022, mens tekstiler for de fleste 
kommuner først kommer senere. 
 
Formuleringerne i vedtægterne, har således overlevet sig selv. Der bør derfor ske en tilpasning af 
den nye virkelighed. Det er imidlertid vanskeligt at gennemføre denne tilpasning uden at kende 
snittet og rammerne for samarbejdet med det kommende producentansvar, som forhåbentlig vil 
falde på plads i løbet af 2022. Den manglende tilpasning af kompetenceoverdragelsen er ikke 
kritisk, idet der ikke har været behov for at gennemføre større investeringer i forbindelse med 
den løbende opgaveudvikling.  
 
Når rammerne omkring producentansvar er kendt, vil ARGO iværksætte en proces med at få 
opdateret og tilpasset det juridiske grundlag for kompetenceoverdragelsen på omlastning og 
afsætning (forventeligt i 2023 – 2024). 
 
Indsatsen har ingen budget- eller gebyrmæssige konsekvenser.  
Udmøntningen kræver beslutning i ARGOs bestyrelse og i kommunalbestyrelserne og derfor ske i 
samarbejde med kommunerne. 
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 OMLASTNING OG AFSÆTNING AF MADAFFALD  

6.1 Resume 
ARGO står for at afsætte husstandsindsamlet madaffald fra de 9 ejerkommuner til forbehandling 
og bioforgasning. Madaffaldet forbehandles af Gemidan A/S i Ølstykke og efterfølgende sker 
bioforgasning i Solrød. I den forbindelse er der tilrettelagt fælles omlastning ved 
kraftvarmeværket i Roskilde, med tilhørende transportudligning. Indsamlingsentreprenørerne i 
Kalundborg og Odsherred kommuner – og til dels også Holbæk kommune – har organiseret sig 
med at omlaste henholdsvis i Audebo (hos Biovækst a/s) og på et af entreprenøren lejet anlæg i 
Kalundborg. Derfra køres madaffaldet direkte til Gemidan i Ølstykke. Omlastningen i Roskilde er 
etableret for at transportoptimere, både i forhold til indsamlingen og den videre transport af 
madaffald.  
 
Mængden af madaffald har været kraftigt stigende siden 2017 da flere af ejerkommunerne 
mellem 2017 og 2020 er påbegyndt indsamling af madaffald. Fra midten af 2020 var der indført 
indsamling af madaffald i alle 9 ejerkommuner. I den periode steg mængden af indsamlet 
madaffald således at årsmængden nu er på 28.388 ton. Heraf omlastes 19.586 ton i Roskilde.  
 
ARGO forventer at mængden af madaffald vil stige med ca. 1.000 tons over de næste fem år 
baseret på boligtilvækst. 
 
Indsatser i planperioden i forhold til omlastning af madaffald fremgår af Tabel 20. 
 

Tabel 20: Indsatser i planperioden i forhold til omlastning af madaffald. 

Udviklingsprojekt:  Særligt driftsfokus med løbende evaluering:  
    
Indsatser 
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 Gebyr-
effekt 

/budget*) 

Samarbejde 
med 

kommuner 
Samarbejde om udvikling i forhold til kvalitet i 
behandling og minimering af urenheder udbragt på 
jordbrug. 

    Ingen Løbende 
dialog 

Ny omlastefacilitet for madaffald i drift 2022 
(siloløsning med en automatisk kran i Roskilde ved 
kraftvarmeværket). 

    Ingen Internt 
ARGO 

*) I kolonnen ”gebyreffekt / budget” er anvendt benævnelsen ”ingen” som betyder, at indsatsen kan holdes inden for ARGOs 
nuværende budget, hvor der (se Appendix 3) er indlagt en forventet årlig pris- og lønudvikling på 2,6%.  
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6.2 Indledning 
ARGO står for at afsætte husstandsindsamlet madaffald fra de 9 ejerkommuner til forbehandling 
og bioforgasning. I den forbindelse er der tilrettelagt fælles omlastning i forbindelse med 
kraftvarmeværket i Roskilde, med tilhørende transportudligning. ARGO har på baggrund af et 4-
årigt udbud med option på forlængelse i op til 3 år indgået aftale med Gemidan A/S om 
forbehandling, der foregår i Ølstykke, og bioforgasning, som sker i Solrød. Omlastningen er 
etableret for at transportoptimere, både i forhold til indsamlingen og i forhold til den videre 
transport.  
 
Mad- og restaffald indsamles oftest i 2-kammerbiler og derfor giver det mening at kunne læsse 
fraktionerne af meget tæt på hinanden. Kommunerne overlader ofte til indsamlingsentreprenøren 
at tilrettelægge sin indsamling og transport, hvilket har bevirket, at indsamlingsentreprenørerne i 
Kalundborg og Odsherred kommune – og til dels også Holbæk kommune – har organiseret sig 
med at omlaste henholdsvis hos Biovækst a/s i Audebo og på et af entreprenørens lejede anlæg i 
Kalundborg. Derfra køres madaffaldet direkte til Gemidan i Ølstykke. 
 
I forlængelse af, at ARGOs bestyrelse i 2018 fastlagde sin strategi med udbud af forbehandling og 
bioforgasning af madaffald, som alle kommuner tilsluttede sig, blev det også besluttet, at ARGO 
skulle etablere nye omlastningsfaciliteter for madaffald i tilknytning til kraftvarmeanlægget i 
Roskilde. Målet var at udskifte de eksisterende, midlertidige faciliteter til et anlæg, som fuldt ud 
kan leve op til tidens krav fra miljø- og fødevaremyndigheder. Anlægget forventes at kunne tages 
i brug primo 2022. 
 
Ifølge det revideret affaldsdirektiv kan madaffald der undergår aerob eller anaerob behandling, 
regnes for genanvendt, hvis behandlingen fører til kompost eller afgasset bioaffald, der om 
nødvendigt efter yderligere behandling anvendes som genanvendt produkt, materiale eller stof til 
spredning på jorden med positive virkninger for landbrug eller miljø10. ARGOs aftale om 
forbehandling og bioforgasning af madaffald opfylder denne definition. 
 

6.3 Mængde af madaffald frem til og med 2020 
Mængden af madaffald har været kraftigt stigende siden 2017 da alle ejerkommunerne i perioden 
2017 og 2020 har etableret indsamling af madaffald se Tabel 21 og Figur 13. Fra midten af 2020 
har alle 9 ejerkommuner indført indsamling af madaffald. 
 
Årsmængden er, efter at alle kommuner har indført indsmaling af madaffald, på 28.388 ton 
(opgjort for perioden 2020, Q4 + 2021, Q1+Q2+Q3). Heraf omlastes 19.586 ton i Roskilde.  
 

Tabel 21: Madaffald til bioforgasning for 2016 til 2020.  

 Indvejning (tons) 2016 2017 2018 2019 2020 

Madaffald 6.793 7.669 11.477 16.716 25.496 

 

 
10 Artikel 2, stk. 6, i Kommissionens afgørelse 2011/753/EU om fastlæggelse af regler og beregningsmetoder med henblik på at kontrollere 

overholdelse af de mål, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF. EUT L 310 af 25.11.2011. 
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Figur 13: Madaffald til bioforgasning fra 2016 til 2020. Alle kommuner har fra midten af 2020 eller før indført 
husstandsindsamling af madaffald og derfor viser tallene fro 2020 ikke den samlede mængde madaffald fra alle 9 
ejerkommuner. 

 

6.4 Forventet udvikling i mængde af madaffald 
Prognose for affaldsmængder  
Alle ARGOs ejerkommuner har fra 2020 etableret indsamling af madaffald. 
Udviklingen i mængder til bioforgasning vil derfor, fremadrettet kun være påvirket af udvikling i 
befolkningstal, udvikling i indsamlingseffektivitet (positivt såvel som negativt), den 
samfundsøkonomiske udvikling samt evt. effekt af madspildkampagner m.v. 
 
Ifølge miljøprojekt 204411 forventes mængden af madaffald som følge af udviklingen i 
samfundsøkonomi at stige med ca. 2,5% over en 5-årig periode. ARGO finder imidlertid ikke 
grundlag for at lægge en stigning i perioden ud fra en udvikling i samfundsøkonomien, idet en 
stor del af kommunerne har nyetablerede ordninger. 
 
Baseret på boligfremskrivning forventer ARGO at mængden af madaffald vil stige med ca. 1.000 
tons over de næste fem år (fremskrivning af mængder til Gadstrup. Fra Rambøll 2021. Baseret på 
boligtilvækst og roadmaps for de 9 ejerkommuner, se Appendix 1, 2)). 
  

 
11 Miljøprojekt nr. 2044, 2019. Fremskrivning af generering og behandling af affald. Frida 2017. 
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6.5 Perspektiv 
Handlingsplanen for Cirkulær Økonomi12 
Miljøstyrelsen vil skærpe grænseværdier for tungmetaller og fysiske urenheder i mad- og 
haveaffald til gødning. Grænseværdierne for tungmetaller og fysiske urenheder (fx plastik) i 
biopulpen fra madaffald skærpes i affald-til-jord-bekendtgørelsen. Grænseværdierne for 
tungmetaller sætter Miljøstyrelsen på niveau med grænseværdierne i økologiforordningen eller 
lavere, således at de økologiske landbrug kan anvende biopulpen fra bioforgasning som gødning. 
Derudover vil grænseværdien for fysiske urenheder (fx plastik) blive skærpet. I dialog med bl.a. 
branchen vil der ligeledes blive undersøgt og implementeret virkemidler og grænseværdier for 
haveaffald.  

6.6 Forbehandling og bioforgasning af madaffald  
ARGO afsætter madaffald fra omlastning i Roskilde. ARGOs bestyrelse fastlagde i 2018 en strategi 
for behandling af madaffald fra kommunernes borgere, som førte til at det blev besluttet at 
udbyde forbehandling og bioforgasning af madaffald på en kontrakt med høje energi- og 
miljøkrav. 
 
Aftalen om forbehandling og bioforgasning med Gemidan A/S betyder, at madaffaldet for 
borgerne i ARGOs 9 ejerkommuner i dag behandles med sikkerhed for følgende høje miljøkrav, 
med de opnåede resultater i parentes: 
 

 Størst mulig gasproduktion (opnået 110 m3/ton madaffald) 
 At biogassen oparbejdes til transportformål eller indgår i naturgasnettet (opnået) 
 At bioforgasning og gasoparbejdning sker med minimalt udslip af metan (opnået ca. 1 % 

metantab) 
 At forgasningsresten vil være tilgængelig for anvendelse på økologisk jordbrug 

(overholder kravene til anvendelse på økologisk jordbrug)  
 At behandlingen i udgangspunkt skal ske med et minimalt brug af energi til transport af 

KOD, pulp og forgasningsrest (opnået forbrug < 2,5 %) 
 

Aftalen med Gemidan A/S startede 1. januar 2021. Efter omlasnting hos ARGO i Roskilde bliver 
madaffaldet kørt til forbehandling i Ølstykke. Efter forbehandlingen, hvor madaffaldet omdannes 
til en flydende grød (pulp), bliver det kørt til bioforgasning hos Solrød Biogas aps. 
Kontraktperioden med Gemidan A/S er 4 år med mulighed for yderligere tre års forlængelse.  

I forhold til urenheder i biopulpen se Tabel 23. Af tabellen ses at Gemidan A/S fuldt ud lever op til 
lovkravene. ARGO har løbende dialog med Gemidan A/S om udvikling og udnyttelse af 
restprodukter, herunder nyttiggørelse af rejekt. I forhold til grænseværdierne som Miljøstyrelsen 
planlægger at skærpe, vil ARGO være en aktiv partner og søge samarbejde. 

ARGO vil i kontraktperioden løbende følge op på udslip af metan og oparbejdning af 
gasproduktionen til naturgaskvalitet.  

 

6.7 Indsatser 
I Tabel 22 er en oversigt over de indsatser, som er planlagt for omlasning af madaffald i 
planperioden. 
 

 
12 Miljøministeriet, juli 2021. Handlingsplan for cirkulær økonomi - National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032. 
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Tabel 22: Kort oplistning og tidsmæssig placering af de indsatser, som er igangsat eller planlægges igangsat i 
planperioden i forhold til omlastning af madaffald. 

Udviklingsprojekt:  Særligt driftsfokus med løbende evaluering:  
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Samarbejde 
med 

kommuner 

Samarbejde om udvikling i forhold til kvalitet i 
behandling og minimering af urenheder udbragt på 
jordbrug. 

    Ingen Løbende 
dialog 

Ny omlastefacilitet for madaffald i drift 2022.     Ingen Internt 
ARGO 

*) I kolonnen ”gebyreffekt / budget” er anvendt benævnelsen ”ingen” som betyder, at indsatsen kan holdes inden for ARGOs 
nuværende budget, hvor der (se Appendix 3) er indlagt en forventet årlig pris- og lønudvikling på 2,6%.  

 
Samarbejde om udvikling i forhold til kvalitet i behandling og minimering af urenheder udbragt på 
jordbrug (løbende driftsfokus) 
ARGO vil løbende indgå i dialog og samarbejde med Gemidan A/S om udvikling af kvaliteten i 
behandlingen og minimering af urenheder udbragt på landbrugsjord. 
 
Det drejer sig dels om muligheden for at optimere udbyttet af den rejekt som kommer fra 
forbehandlingen enten ved at udnytte gaspotentialet i det organiske materiale som klæber til 
rejektet eller for at undersøge om der på sigt kan være basis for at genanvende plast fra 
indsamlingsposerne. 
 
ARGO vil i den sammenhæng følge Miljøstyrelsens arbejde vedr. indsamlingsposer, da det er 
anført i Handlingsplan for cirkulær økonomi, at der på grund af udfordringen med ophobning af 
plastikrester ved brug af konventionelle plastikposer er en forventning om, at der ved revision af 
handlingsplanen (i 2026) kun kan anvendes fuldt bionedbrydelige poser til indsamlingen af 
madaffald. Miljøstyrelsen anerkender at der ved brug af de bionedbrydelige poser, der findes i 
dag, ikke garanteres fuldkommen mikroplastfrie forhold. Miljøstyrelsen følger udvikling og 
standardisering og nævner– at der er behov for teknologiudvikling så der kan komme 
bionedbrydelige poser på markedet, som kan nedbrydes under de fysiske og klimatiske forhold, 
som er til stede i Danmark. 
 
Aktuelt anvender ARGO-kommunerne forskellige plastposer til indsamlingen af madaffald, og 
tallene fra Gemidan Tabel 23, viser at der er god overholdelse i forhold til gældende krav til 
fysiske urenheder. 
 

Tabel 23: Indhold af urenheder fra biopulpen fra 2021 sammenlignet med lovkrav. Maksimum og minimum for 
januar til oktober 2021.  

 Fysiske urenheder (plast, glas og 
kompositmaterialer) større end 2 
mm i den forbehandlede biopulp 

Indhold af plast større end 2 mm 
målt i 1 liter af den forbehandlede 
biopulp 

Enhed % i TS cm2 pr. % TS % i TS 
Gemidan 
A/S  0,038-0,144 0,27-0,95 0,010-0,081 
Lovkrav13 0,5 1 0,15 

 
13 Miljø- og fødevareministeriet, 2018. Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål. BEK nr 1001 af 27/06/2018 
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ARGO vil i forbindelse med den løbende driftsopfølgning med Gemidan, have et løbende fokus på 
både overholdelse og muligheder for yderligere at minimere mængden af urenheder udbragt på 
landbrugsjord. Tilsvarende vil ARGO følge det arbejde som Miljøstyrelsen måtte sætte i gang. 
Indsatsen vil ikke have budget- eller takstmæssige konsekvenser. Resultatet af dialogen med 
Gemidan vil indgå i den løbende dialog med kommunerne, ligesom evt. resultater af 
Miljøstyrelsens arbejde omkring indsamlingsposer vil blive taget op til fælles vurdering med 
kommunerne. 
 
Nye omlastningsfaciliteter for madaffald i drift primo 2022 
I forlængelse af udbuddet på forbehandling og bioforgasning af madaffald besluttede ARGO at 
igangsætte arbejdet med at etablere nye tidssvarende omlastningsfaciliteter for madaffald. 
Den hidtidige omlastning har været en midlertidig løsning med en plansilo i aflæssehallen til 
kraftvarmeværket. 
 
Den nye omlastning etableres som siloløsning med en automatisk kran, se Figur 14.  
Det forventes, at den permanente silo står klar og kan tages i drift primo 2022.  
Miljøgodkendelsen til den nye siloløsning blev meddelt i maj 2021, hvor godkendelsen til det 
midlertidige anlæg samtidig blev forlænget til februar 2022. 
 

 

Figur 14: Tegning af de nye omlastningsafaciliteter for madaffald, med plads til aflæsning af to komprimatorbiler 
på samme tid og med en automatisk kran. 
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 AFSÆTNING TIL GENANVENDELSE ELLER ANDEN 
NYTTIGGØRELSE 

7.1 Resume 
ARGO står for at afsætte en lang række affaldsfraktioner til sortering og oparbejdning for 
genanvendelse og anden nyttiggørelse. Det drejer sig om genanvendelige materialer fra 
husstandsindsamling samt de fraktioner der indsamles på genbrugspladserne. 
Det er en grundlæggende markedsudfordring, at den optimale genanvendelse eller 
materialenyttiggørelse i en del tilfælde er væsentlig dyre end mulige alternativer. At 
genanvendelse kan være dyre end energiudnyttelse, at down-cycling (lavkvalitetsnyttiggørelse) 
ofte er dyrere end højkvalitets genanvendelse.  
 
Med Handlingsplan for cirkulær økonomi tydeliggøres forskellen mellem genanvendelse og anden 
nyttiggørelse (anden nyttiggørelse omfatter energiudnyttelse og anden endelig 
materialenyttiggørelse). Denne skelnen svarer til at ARGO i stadig større omfang har sat fokus på 
at materialenyttiggørelse skal ske på et højt ressourcemæssigt niveau. 
 
I Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fremhæves det, at ”Kommunerne skal 
kunne dokumentere, hvor borgernes affald bliver af, og hvor og hvordan det bliver genanvendt”. 
Også dette krav falder i tråd med ARGOs egen strategi, hvorfor ARGO allerede, fraktion for 
fraktion arbejder på at udbygge kravene til dokumentation i forbindelse med egne udbud, ligesom 
ARGO på en lang række fraktioner, i samarbejde med de andre affaldsselskaber for at skabe 
fælles krav til opgørelse og dokumentation. I Affaldsbekendtgørelsen er det et gennemgående 
krav, at kommunerne skal sikre høj reel genanvendelse. For affald leveret til genanvendelse fra 
1. januar 2022 skal reel genanvendelse indberettes i ADS. I den forbindelse vil ARGO tage 
kontakt til alle sine aftagere for at gøre dem opmærksom på kravet om dokumentation og ARGO 
vil i deres fremtidige kravspecifikationer/afsætningsaftaler skrive det ind som et krav at 
behandlerne som minimum skal oplyse massebalancer på anlægsniveau med information om alle 
delstrømme.   
 
I forhold til afsætning af materialer/fraktioner til sortering og oparbejdning for genanvendelse 
eller anden nyttiggørelse forventer ARGO at have fokus på 3 indsatser i den kommende 
planperiode, se Tabel 24. 
 

Tabel 24: Indsatser i planperioden i forhold til afsætning. 

Udviklingsprojekt:  Særligt driftsfokus med løbende evaluering:  
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effekt 

/budget*) 

Samarbejde 
med 

kommuner 
Udvikling af krav, dokumentation og opfølgning i 
forhold til fraktioner som afsættes til oparbejdning 
og genanvendelse. 

    Ingen Løbende 
dialog 

Deltagelse i fælles afdækning og identifikation af 
genanvendelses- og nyttiggørelsesmuligheder for 
tekstiler. 

    Ingen Løbende 
dialog 

Arbejde med opgørelse af reel genanvendelse - 
procenter, miljø- og klimaeffekter. 

    Ingen Tæt 
samarbejde 

Udvikle nye udbudskrav for behandling af haveaffald. 
 

    Ukendt Løbende 
dialog 

*) I kolonnen ”gebyreffekt / budget” er anvendt benævnelsen ”ingen” som betyder, at indsatsen kan holdes inden for ARGOs 
nuværende budget, hvor der (se Appendix 3) er indlagt en forventet årlig pris- og lønudvikling på 2,6%. Desuden er der 
anvendt benævnelsen ”ukendt”, som betyder, at der er så store usikkerheder i forhold til omkostninger ved en kommende 
teknologi, regulering eller andet som gør, at gebyreffekten pt. ikke kan kalkuleres. 
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7.2 Indledning 
ARGO står for at afsætte en lang række affaldsfraktioner til sortering og oparbejdning til 
genanvendelse og anden nyttiggørelse, se Tabel 25.  
Det drejer sig om genanvendelige materialer fra husstandsindsamling samt de fraktioner der 
indsamles på genbrugspladserne. De fraktionerne som ARGO indsamler ved genbrugspladserne 
fremgår med fraktionsbeskrivelse af https://argo.dk/privat/sorteringsvejledning/. 
 

Tabel 25: Fraktioner ARGO står for afsætning af, til sortering og oparbejdning for genanvendelse og 
nyttiggørelse. 

Afsætning af primært omlastede 
husstandsindsamlede fraktioner 

Afsætning af fraktioner indsamlet på 
genbrugspladser 

De fremtidige 
producentansvars-
fraktioner 

Andre 
husstandsindsamlede 
fraktioner 

Øvrige fraktioner 

 Glas 
 Metal 
 Pap 
 Plast inkl. mad- og 

drikkekartoner 
 

 Madaffald 
 Papir 
 Tekstil 
 

 Vinduer 
 Udendørs træ 

Asfalt 
 Trykflasker 
 Sanitet 
 Printerpatroner 
 Polstrede møbler 
 Mursten og tegl 
 Mineraluld og 

glasuld 
 Maling, olie og 

kemikalier 
 Lysstofrør 
 Ledninger og 

kabler 

 Køleudstyr 
 Jord 
 Jern og metal 
 Indendørs træ 
 Hård plast og PVC 
 Haveaffald 
 Gips 
 Fortrolige papirer 
 Fladt glas 
 Flamingo 
 Eternit 
 Dæk 
 Bøger 
 Beton 

 
Det er en grundlæggende markedsudfordring, at den optimale genanvendelse eller 
materialenyttiggørelse i en del tilfælde er væsentlig dyre end mulige alternativer. At 
genanvendelse kan være dyre end energiudnyttelse, at down-cycling (lavkvalitetsnyttiggørelse) 
ofte er dyrere end højkvalitets genanvendelse.  
 
Som illustration er behandlingsomkostningen/indtægt ved afsætning af en række fraktioner 
illustreret i Figur 15. Det ses at der er en udgift i forbindelse med afsætning af 25 fraktioner og en 
indtægt ved afsætning af 7 fraktioner, samt at behandlingsprisen for rigtig mange fraktioner 
ligger over prisen for energiudnyttelse.  
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Figur 15: Omkostning/indtægt pr. ton affald fra efteråret 2021. 

 
Det er en udfordring, som gør at markedet ikke i sig selv sikrer den bedst mulige genanvendelse.  
 
Det betyder, at det er vigtigt, at ARGO i sin afsætning arbejder aktivt og målrettet for at affald 
bliver oparbejdet på en måde der sikrer, at de kan ressourceudnyttes så højt i affaldshierarkiet 
som muligt: 
 

1. Forberedelse med henblik på genbrug 
2. Genanvendelse 
3. Anden materialenyttiggørelse. 
4. Energiudnyttelse 
5. Deponering 

 
Denne målsætning fremgår bl.a. af følgende to indsatsområder i ARGOs strategi 2019 – 2022, om 
at: 
 

 Fremme afsætning og oparbejdning til høj nettogenanvendelse. 
 Styrke formidling af viden til brugere og offentlighed om den konkrete oparbejdning, 

genanvendelse, nyttiggørelse og behandling og de miljømæssige effekter heraf. 
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Derfor har ARGO i de senere år haft det som et indsatsområde, hvilket bl.a. har udmøntet sig i 
arbejde med:  

 Kravspecifikation i behandling af madaffald (2019-2020).  
 Et nabosamarbejde med naboselskaberne, AffaldPlus, ARC, Norfors, Refa og 

Vestforbrænding om kravspecifikation, opfølgning og dokumentation (tunge fraktioner i 
fokus 2021- 2022). 

 Samarbejde med København og Vestforbrænding om kravspecifikation og udbud på 
sortering og oparbejdning af plast (2019 - ). 

 Samarbejde med AffaldPlus, Vestforbrænding og København om identifikation af 
genanvendelses- og nyttiggørelsesspor for tekstiler (2021 - ) 

 Samarbejde med AffaldPlus om udbud af rent træ. (2020 - ) 
 
Særligt hvad angår fraktionerne plastik og tekstilaffald, er der visse udfordringer på den korte 
bane ift. at afsætte affaldet med henblik på at indfri affaldsbekendtgørelsens krav om at sikre en 
høj reel genanvendelse.  
  
ARGO arbejder med en løbende forbedringsmodel: dokumentation (videns indsamling), 
kravspecifikation og opfølgning, se Figur 16. I forbedringsmodellen arbejdes løbende med 
dokumentation (videns indsamling), kravspecifikation og opfølgning. Det er en løbende proces, 
hvor kommuner og affaldsselskaber med fordel kan arbejde sammen. Dokumentation og 
opfølgning kan danne grundlag for at kommunerne skal kunne dokumentere, hvor borgernes 
affald bliver af, og hvor og hvordan det bliver genanvendt og dermed også almindelig 
kommunikation og information. 
 

 

Figur 16: ARGOs forbedringsmodel hvor der løbende arbejdes med dokumentation (vidensindsamling, 
kravspecifikation og opfølgning i udbud af fraktioner. 

7.3 Afsætning af tørre husstandsindsamlede fraktioner 
ARGO står i dag for at afsætte husstandsindsamlede fraktioner sammen med tilsvarende 
fraktioner fra genbrugspladserne efter omlastning på Gadstrup. Det drejer sig fraktionerne i 
Tabel 26.  

Kravspesifi
-kation

Dokumentation 
og opfølgning

Evaluering
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Tabel 26: Oversigt over hvordan de forskellige fraktioner af husholdnings - og husholdningslignende affald 
udbydes og for hvilke der udarbejdes kravspecifikationer. 

Fraktioner Afsætningsform Bemærkninger vedr. Krav til 
oparbejdning 

Glas Afsættes i markedet uden særlige krav til 
genanvendelse. 

 

Metal Afsættes i et marked som traditionelt har været 
drevet af metallets værdi – ikke særlige krav. 

 

Pap Afsættes i et velfungerende marked, hvor pap 
klassificeres efter fælles standarder. 

 

Papir Afsættes i et velfungerende marked, hvor papir 
klassificeres efter fælles markedsstandarder. 

 

Plast inkl. mad- og 
drikkekartoner 

Afsættes til genanvendelse med angivelse af krav 
til udsortering og kvalitet i genanvendelse. 
(Samarbejde med Kbh./ ARC og 
Vestforbrænding). 

ARGO arbejder sammen med 
Vestforbrænding og 
Københavns Kommune om 
løbende udvikling af 
kravspecifikation til sikring af 
høj grad af reel genanvendelse. 

Tekstil Hovedmængden kommer fra genbrugspladser. 
Eksisterende marked sigter kun på genbrug.  
Derfor ringe/ingen reelle 
genanvendelsesmuligheder. 
Afsættes gennem AffaldPlus til sortering og og 
oparbejdning.  
 
 

ARGO samarbejder med 
AffaldPlus, Vestforbrændningen, 
Københavns Kommune om 
gennem markedsdialog at finde 
afsætning af tekstil, der kan 
sikre en grad af 
materialegenanvendelse eller 
som minimum 
materialenyttiggørelse. 

 
Som det fremgår af Tabel 26, bliver en række af de husstandsindsamlede fraktioner afsat på et 
traditionelt relativt velfungerende genanvendelsesmarked, hvor der det meste af tiden er en 
markedsmæssig efterspørgsel af de pågældende fraktioner.  
Situationen er anderledes udfordrende for de nye fraktioner plast, mad- og drikkekartoner samt 
tekstiler. 
 
Disse fraktioner kræver i meget højere grad at affaldsselskaberne på vegne af kommunerne stiller 
særlige krav til omfang og kvalitet i sortering, oparbejdning og genanvendelse samt, at 
affaldsselskaberne arbejder sammen om at udvikle krav til oparbejdning, dokumentation og 
opfølgning.  
 
Derfor arbejder ARGO sammen med: 
 

 Københavns Kommune og Vestforbrændning om kravspecifikation og udbud på sortering 
og oparbejdning af husstandsindsamlet plast med og mad- og drikkevarekartoner. 

 AffaldPlus, Vestforbrænding og Københavns Kommune om kortlægning af 
oparbejdningsmuligheder og mulig kravspecifikation for behandling af tekstiler. 

 
Husstandsindsamlet plast med mad- og drikkevarekartoner 
Vestforbrænding, Københavns Kommune og ARGO har i sommeren 2021 afsluttet et fælles udbud 
for sortering og oparbejdning af husstandsindsamlet plast samt mad- og drikkevarekartoner hvor 
Combineering vandt. Kontrakten starter fra 1. januar 2022 og løber to år med en option på et års 
forlængelse. I udbuddet talte pris 50 %, sortering og genanvendelse 30 % og sporbarhed og 
dokumentation af reel genanvendelse 20 %. 
Combineering samarbejder med sorteringsanlægget Hündgen Entsorgung, som er beliggende i 
Swisttal i Tyskland. Ifølge kontrakten skal afsætning af al første leds sorteret materiale ske til 
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oparbejdning på certificerede anlæg indenfor EU/EØS, hvilket løbende dokumenteres. Hündgen 
står for første sorteringsled samt for anden leds oparbejdning af visse materialetyper. 
 

 Samarbejdet har sikret: Ensartet håndtering af plast og mad- og drikkevarekartoner i 32 
kommuner. 

 At der i første led skal udsorteres mindst 75 % som kan sendes videre til oparbejdning i 
andet led. 

 At renheden i det udsorterede materiale som minimum skal leve op til en række 
standarder fastsat af den tyske producentansvarsorganisation. 

 At højst 45 % af den udsorterede plast må være af den lave ”mixed plast”-kvalitet. 
 At også mixed plast bliver nyttiggjort til nye plastprodukter 
 Lidt stærkere krav til teknologi til at sortere sort plast og PET-bakker. 
 At der sker oparbejdning til genanvendelse af både papirfibre, indvendig plast og 

aluminiums-folie fra de mad- og drikkevarekartoner der udsorteres. 
 

I kontraktperioden skal Combineering løbende levere: 

 Halvårlige analyser af sammensætningen af materiale der ikke genanvendes. 
 Data vedrørende sammensætningen af blandede plastfraktioner. 
 Viden om kvaliteten af oparbejdet materiale (hvor tæt er det på det oprindelige 

materiale). 
 Information om effektivitet i oparbejdningen i andet sorteringsled. 

 
Behandling af tekstiler 
I forbindelse med, at ARGO i 2018, på genbrugspladserne, sagde ”farvel til stort og småt 
brændbart” blev der indført en tekstilfraktion på genbrugspladserne. Forventningen og aftalen var 
på det tidspunkt, at to traditionelle aftagere af genbrugstøj ville aftage resttekstil fra 
genbrugspladserne. 
 
De traditionelle indsamlere af genbrugstøj baserer sig imidlertid på en forretningsmodel, hvor 
værdien skabes gennem afsætning af det genbrugelige tøj. Det førte til, at de to private aktører 
efter en periode meddelte ARGO, at man ikke ønskede at aftage fraktionerne fra 
genbrugspladserne. 
 
I starten derefter forsøgte ARGO at oplagre det indsamlede med henblik på senere afsætning. Det 
viste sig i den forbindelse, meget hurtigt, at de indsamlede ”resttekstiler”, med et indhold af 
fugtigt og meget beskidt tøj hurtigt blev ødelagt således, at genbrug og genanvendelse blev 
umuliggjort. 
 
ARGO valgte derfor en 2-ledet tilgang til arbejdet med afsætning af resttekstiler til genbrug og 
oparbejdning for genanvendelse og anden nyttiggørelse: 
 

1. At indgå samarbejde med AffaldPlus om at frasortere affald, fejlsorteringer og 
kontaminerende fugtigt og beskidt tekstil samt at opdele resten i hovedstrømme, for 
fælles afsætning i det aktuelle marked 

2. At indgå i et fælles samarbejde med AffaldPlus, Vestforbrænding og Københavns 
kommune om, bl.a. gennem dialog med forskellige aktører i markedet at identificere 
eksisterende og mulige fremtidige muligheder for på kort sigt, mindst at sikre en 
acceptabel materialenyttiggørelse og på sigt en stigende grad af materialegenanvendelse.  
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På ARGOs genbrugspladser blev der i 2020 indsamlet 561 ton resttekstil og derudover er Solrød 
kommune i juli 2021 startet med at husstandsindsamle resttekstiler i overensstemmelse med den 
nationale målsætning om indsamling af 10 fraktioner, hvor indsamlingskravet af tekstilaffald dog 
erudsat til tidligst at træde i kraft 1. juli 2023.  
 
I forhold til den aktuelle midlertidige håndtering opdeles ARGOs resttekstilerne ved forsorteringen 
hos AffaldPlus i: 
 

 Genbrug (tøj og sko)   55 % 
 Genbrug House Hold   20 % 
 Tekstil til genanvendelse           5 % 
 Affald, fejlsortering, vådt m.v.                           20 % 

  
Der arbejdes sammen med AffaldPlus om at skaffe oplysninger om, i hvilket omfang 
frasorteringerne af det som sendes til videre sortering for genbrug, går til hvilke former for 
materialenyttiggørelse. 
 
Når man beder borgerne om at sortere tøj og resttekstil ud til genanvendelse, er det vigtigt for 
ARGO, at man søger afsætning, hvor de indsamlede tekstiler bliver nyttiggjort så højt i 
ressourcehierarkiet som muligt. Derfor indgår ARGO i et fælles arbejde, hvor Vestforbrænding er 
tovholder i en markedsafdækning for dem, Københavns Kommune, AffaldPlus og ARGO. 
Desuden indgår ARGO sammen med disse selskaber og Solrød kommune i Miljøstyrelsens 
tekstilaffaldspartnerskab. 
 
Når afklaringsarbejdet har identificeret afsætningsmulighederne for reel genanvendelse og rimelig 
materialenyttiggørelse, vil der blive taget stilling til afsætnings- og udbudsform. 

7.4 Afsætning af øvrigt affald 
ARGO afsætter øvrigt affald fra genbrugspladser, se Tabel 27.  
 

Tabel 27: Oversigt over øvrige fraktioner med angivelse af aktuelt fokus i forhold til arbejde med 
kravspecifikation og dokumentation i udbud. 

Fraktioner Bemærkning vedr. arbejde med krav og dokumentation 
Asfalt - 
Beton Indgår som fraktion der har særligt fokus i 2022 for nabosamarbejde med øvrige 

affaldsselskaber i københavnsområdet og i region Sjælland om kvalitet i 
kravspecifikation, dokumentation og opfølgning. 

Bøger - 
Dæk - 
Eternit - 
Flamingo - 
Fladt glas - 
Fortrolige papirer - 
Gips Indgår som fraktion der har særligt fokus i 2022 for nabosamarbejde med øvrige 

affaldsselskaber i københavnsområdet og i region Sjælland om kvalitet i 
kravspecifikation, dokumentation og opfølgning. 

Haveaffald Fraktion som p.g.a. målsætninger i Handlingsplan for cirkulær økonomi forventes fra 
2023 at få særligt fokus for i samarbejde med andre affaldsselskaber at udvikle og 
opstille nye krav ved udbud. 

Hård plast og PVC I forhold til hård plast og PVC fra genbrugspladserne arbejder ARGO med 
dokumentation i 2021/2022 hvorefter ARGO skal revurdere krav for næste udbud. I 
det tidligere udbud havde ARGO fokus på at aftageren skulle kunne levere data og 
dokumenterer sorteringsresultater i grovsortering og første sorteringsled samt kunne 
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Fraktioner Bemærkning vedr. arbejde med krav og dokumentation 
levere rimelige data for effektivitet/ tab i den efterfølgende oparbejdning. Denne 
dokumentation og erfaringer derfra er ved at blive evalueret og skal danne grundlag 
for kravspecifikation i det næste udbud. 

Indendørs træ - 
Jern og metal - 
Jord - 
Kridtsten Specialfraktion i Stevns som går til direkte genbrug (kridtsten er en del af den lokale 

byggetradition). 
Køleudstyr - 
Ledninger og 
kabler 

- 

Lysstofrør - 
Maling, olie og 
kemikalier 

- 

Mineraluld og 
glasuld 

Indgår som fraktion der har særligt fokus i 2022 for nabosamarbejde med øvrige 
affaldsselskaber i københavnsområdet og i region Sjælland om kvalitet i 
kravspecifikation, dokumentation og opfølgning. 

Mursten og tegl Indgår som fraktion der har særligt fokus i 2022 for nabosamarbejde med øvrige 
affaldsselskaber i københavnsområdet og i region Sjælland om kvalitet i 
kravspecifikation, dokumentation og opfølgning. 

Polstrede møbler - 
Printerpatroner - 
Sanitet Indgår som fraktion der har særligt fokus i 2022 for nabosamarbejde med øvrige 

affaldsselskaber i københavnsområdet og i region Sjælland om kvalitet i 
kravspecifikation, dokumentation og opfølgning. 

Trykflasker - 
Udendørs træ - 
Vinduer - 

 
Olie- og benzinudskiller 
ARGO har siden 1. marts 2018 administreret en kommunal tømningsordning for de 
9 ejerkommuner for olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang i samarbejde med SMOKA, 
på Gadstrup.  
 

7.5 Perspektiv 
Den politiske aftale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020, den 
efterfølgende affaldsbekendtgørelse og senest Handlingsplan for cirkulær økonomi sender en 
række signaler, opstiller krav og lister en række initiativer, der alle har betydning for arbejdet 
med at afsætte affald til sortering, oparbejdning for genanvendelse eller anden nyttiggørelse: 
 
Øget opmærksomhed på forskellen mellem genanvendelse og anden endelig 
materialenyttiggørelse. 
I den danske affaldshåndtering har der i mange år været meget lidt fokus på, at der i EU’s 
affaldsdirektiver en væsentlig sondring mellem genanvendelse og anden nyttiggørelse. Frem til 
2019 har genanvendelse i Danmark været opgjort som den andel af affaldet, der blev indsamlet 
til genanvendelse. Med Handlingsplan for cirkulær økonomi er sondringen tydeliggjort14 ved, at 
genanvendelse ikke omfatter anden nyttiggørelse - som energiudnyttelse og anden endelig 
materialenyttiggørelse. 
 

 
14 Miljøministeriet, juli 2021. Handlingsplan for cirkulær økonomi - National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032. Side 24 
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Denne skelnen svarer til, at ARGO i stadigt større omfang sætter fokus på at oparbejdningen til 
materialenyttiggørelse (herunder genanvendelse) skal ske på så højt et ressourcemæssigt niveau 
som muligt. 
 
Sporbarhed - dokumentere hvor og hvordan affald genanvendes/nyttiggøres 
I Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi15 fremhæves det, at ”Kommunerne skal 
kunne dokumentere, hvor borgernes affald bliver af, og hvor og hvordan det bliver genanvendt”.  

Det er udmøntet i affaldsbekendtgørelsen16 ved, at der for alle fraktioner, hvor der er indsat 
specifikke krav om hustandsnær indsamling, samtidig er blevet indsat krav om, at kommunerne 
skal dokumentere, hvor meget af affaldet, der reelt bliver genanvendt (og for visse fraktioner, 
hvor meget der forberedes med henblik på genbrug).  

Også dette krav falder i tråd med ARGOs egen strategi, hvorfor ARGO allerede, fraktion for 
fraktion arbejder på at udbygge kravene til dokumentation i forbindelse med egne udbud, ligesom 
ARGO på en lang række fraktioner, i samarbejde med andre affaldsselskaber omkring 
hovedstaden og i Region Sjælland, arbejder for at skabe fælles krav til opgørelse og 
dokumentation. Aktuelt er der i den sammenhæng fokus på madaffald, plastaffald, tekstilaffald og 
en række tunge bygge- og anlægsfraktioner fra genbrugspladserne. 
 
Sikre høj reel genanvendelse  
I Affaldsbekendtgørelsen er det, tilsvarende kravet om dokumentation, blevet et gennemgående 
krav, at kommunerne skal sikre høj reel genanvendelse. Reel genanvendelse skal ifølge 
Handlingsplan for cirkulær økonomi opgøres på det sted, hvor affaldet ophører med at være affald 
(hvor det er oparbejdet til en grad, at det kan indgå direkte som råvare i et produkt).   
  
For en enkelt fraktion, plast, er kravet i forhold til reel genanvendelse meget konkret, idet 
kommunerne skal sikre høj reel genanvendelse og senest i 2022 nå 60 % reel genanvendelse af 
plastaffaldet.  
 
Der er imidlertid ikke en adressering af udfordringen i forhold til om eller hvordan der skal skelnes 
mellem anden endelig materialenyttiggørelse og genanvendelse, eller genanvendelser af høj og 
lav ressourceværdi.  
  
ARGO vil derfor i sine fremtidige kravspecifikationer/afsætningsaftaler skrive det ind som et krav, 
at reel genanvendelse skal oplyses, og at der som minimum på anlægsniveau skal oplyses 
massebalance for de forskellige delstrømme. ARGO vil således i sit arbejde med krav til reel 
genanvendelse og dokumentation tage udgangspunkt i følgende “dogmeregler”:  
   

1. Følg rejektet:  
a. Hvor meget rejekt?  
b. Hvad er indholdet i rejektet?  

2. Dokumenteret kvalitet:  
a. Hvor tæt ved jomfrueligt?  
b. Hvilken mulig anvendelse?  

 
Andre krav i Handlingsplan for cirkulær økonomi – Nye fremtidige behandlingsformer for 
haveaffald 
I forhold til behandling af haveaffald har ARGO tidligere selv stået for neddeling af affald, men er i 
2020 gået over til at anvende ekstern leverandør til opgaven. Haveaffaldet sorteres, hvorefter 
større grene, rødder og lign. neddeles og sendes til energiudnyttelse, mens blade, græs, 
hækafklip og andet fint materiale neddeles og komposteres. 
  

 
15 Regeringen mfl., 16. juni 2020. Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.  
16 Miljøministeriet, 2020. Bekendtgørelse om affald. BEK nr 2159 af 09/12/2020 
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I følge Handlingsplan for cirkulær økonomi17 vil der i forhold til haveaffald skulle iværksættes 
følgende initiativer: 
 

 Der skal iværksættes en analyse og derefter tiltag for at reducere drivhusgasudledningen 
fra haveaffaldsbehandling med mindst 20 %. Analysen kigger bl.a. på reduktion ved bl.a. 
pyrolyse. 

 Det er i Handlingsplan for cirkulær økonomi beskrevet at aske fra biomasse brændt på 
dedikerede biomasse anlæg kan udbringes (nyttiggøres/recirkuleres) på landbrugsjord. 
Det er ikke anført som direkte initiativ, men indikere en målsætning om at de anslåede 
25 % haveaffald som energiudnyttes bør/skal udnyttes på biomasseanlæg.  

ARGO vil følge de tiltag der kommer på området og inddrage viden og erfaringer herfra i 
forbindelse med kommende haveaffaldsudbud. 

7.6 Indsatser 
I forhold til afsætning af materialer/fraktioner til sortering og oparbejdning til genanvendelse eller 
nyttiggørelse forventer ARGO at have fokus på tre indsatser i den kommende planperiode, se 
Tabel 28. 
 

Tabel 28: Kort oplistning og tidsmæssig placering af indsatser for afsætning. 

Udviklingsprojekt:  Særligt driftsfokus med løbende evaluering:  
    
Indsatser 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

E
ft

e
r 

2
0

2
4

 Gebyr-
effekt 

/budget*) 

Samarbejde 
med 

kommuner 
Udvikling af krav, dokumentation og opfølgning i 
forhold til fraktioner som afsættes til oparbejdning 
og genanvendelse. 

    Ingen Løbende 
dialog 

Deltagelse i fælles afdækning og identifikation af 
genanvendelses- og nyttiggørelsesmuligheder for 
tekstiler. 

    Ingen Løbende 
dialog 

Arbejde med opgørelse af reel genanvendelse - 
procenter, miljø- og klimaeffekter. 

    Ingen Tæt 
samarbejde 

Udvikle nye udbudskrav for behandling af haveaffald. 
 

    Ukendt Løbende 
dialog 

*) I kolonnen ”gebyreffekt / budget” er anvendt benævnelsen ”ingen” som betyder, at indsatsen kan holdes inden for ARGOs 
nuværende budget, hvor der (se Appendix 3) er indlagt en forventet årlig pris- og lønudvikling på 2,6%. Desuden er der 
anvendt benævnelsen ”ukendt”, som betyder, at der er så store usikkerheder i forhold til omkostninger ved en kommende 
teknologi, regulering eller andet som gør, at gebyreffekten pt. ikke kan kalkuleres. 

 

Krav, dokumentation og opfølgning i forhold til fraktioner som afsættes til oparbejdning og 
genanvendelse 
Arbejdet med udvikling af krav, dokumentation og opfølgning blev med ARGOs strategi (2019-
2022) et fokusområde. For at sikre den størst mulige effekt af denne indsats foregår det meste af 
denne indsats i et nabosamarbejde med AffaldPlus, ARC, Norfors, Refa og Vestforbrænding. Det 
er i samarbejdet aftalt, at fokus i første halvdel af 2022 skal være de tunge fraktioner (beton, 
gips, mursten og tegl, sanitet samt mineraluld. Derefter aftales i fællesskab, hvilke fraktioner der 
derefter skal sættes fokus på. 
 
I dette arbejde vil der desuden, i forbindelse med, at alle modtagere fra 2022 skal indberette den 
reelle genanvendelse, blive arbejdet på en fælles kontakt til alle aftagere, for at forberede dem 
 
17 Miljøministeriet, juli 2021. Handlingsplan for cirkulær økonomi - National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032. Side 137 og 

138.  
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på, at affaldsselskaberne fremover forventes at indarbejde et generelt krav om aflevering af 
massestrømme for al sortering og oparbejdning.  
 
Indsatsen forventes at ske i hele planperioden 2022 og frem. Der forventes ingen direkte budget- 
eller gebyreffekt af indsatsen, men øgede krav vil selvfølgelig på enkelte fraktioner medføre 
øgede behandlingsudgifter. Kommunerne vil ikke indgå direkte i arbejdet, med emnet vil indgå i 
den løbende dialog med ARGOs kommuner. 
 
Deltagelse i fælles afdækning og identifikation af genanvendelses- og nyttiggørelsesmuligheder 
for tekstiler 
Arbejdet med at afdække mulighederne for at afsætte resttekstiler til bedst mulig genanvendelse 
og nyttiggørelse sker i tæt samarbejde med Vestforbrænding, AffaldPlus og København. Afhængig 
af resultaterne af denne afdækning og af input fra samarbejdet i Miljøstyrelsens 
Tekstilaffaldspartnerskab, hvor også Solrød kommune deltager, vil der blive taget stilling til 
forbehandling, afsætnings- og udbudskrav. 
 
Arbejdet forventes at pågå i hele 2022 og måske ind i 2023. Der forventes ingen direkte budget- 
eller gebyreffekt af indsatsen. Emnet vil indgå i den løbende dialog med ARGOs kommuner. 
 
Arbejde med opgørelse af reel genanvendelse - procenter, miljø- og klimaeffekter 
Med det øgede fokus på reel genanvendelse, samtidig med at det bagvedliggende mål for al 
affaldshåndtering er ressource-, miljø- og klimaeffekter, er der i kommuner og affaldsselskaber et 
stigende behov for ikke alene at opgøre genanvendelsen som en procent. 
 
ARGO har derfor aftalt med de 9 ejerkommuner, at man i fællesskab vil iværksætte en indsats 
med fokus på reel genanvendelse i forhold til både procenter, miljø- og klimaeffekter. Arbejdet vil 
tage udgangspunkt i ARGOs arbejde med kravspecifikation, dokumentation og opfølgning og vil 
derfra blive søgt knyttet til KL’s indsats 2020, Erhvervsstyrelsens CO2-beregner og klimakompas 
samt andre relevante arbejder f.eks. Ease-tech fra DTU. Der vil blive undersøgt muligheder for at 
gennemføre arbejdet i samarbejde med andre affaldsselskaber, ligesom det tænkes startet og 
defineret på baggrund af et fælles seminar om problemstillingen. 
 
Arbejdet forventes igangsat i 2. halvår 2022.Der forventes ingen budget- eller gebyreffekt af 
indsatsen. 
 
Udvikle nye udbudskrav for behandling af haveaffald 
I følge Handlingsplan for cirkulær økonomi18 vil der nationalt blive iværksættes en analyse og 
derefter tiltag for at reducere drivhusgasudledningen fra haveaffaldsbehandling med mindst 
20 %. Analysen skal bl.a. vurdere reduktion ved bl.a. pyrolyse. 
Handleplanen peger desuden på at aske fra biomasse brændt på dedikerede biomasse anlæg kan 
udbringes (nyttiggøres/recirkuleres) på landbrugsjord. Det er ikke anført som direkte initiativ, 
men indikere en målsætning om at de anslåede 25 % haveaffald som energiudnyttes bør/skal 
udnyttes på biomasseanlæg.  

ARGO vil følge de tiltag der kommer på området og i samarbejde med andre affaldsselskaber, gå i 
dialog med markedet for på begge områder at kunne benytte de løsninger der bedst lever op til 
de to målsætninger. ARGOs indsats vil afhænge af udviklingen i arbejdet på nationalt niveau og 
egentlig markedsdialog forventes derfor tidligt at være relevant i 2023. 
Da der kan blive tale om udvikling af nye behandlingsteknologier er det ikke muligt at estimere 
evt. takst- og gebyreffekt.  
 
18 Miljøministeriet, juli 2021. Handlingsplan for cirkulær økonomi - National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032. Side 137 og 

138.  
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 AFFALDSKRAFTVARME – ENERGIUDNYTTELSE AF IKKE-
GENANVENDELIGT AFFALD 

8.1 Resume 
I dag er affaldsforbrændingsanlæg avancerede produktionsanlæg og med et stigende fokus på 
klimaudfordringen, er en reduktion af forbrændingsanlæggenes udledning blevet en central del af 
løsningen for at indfri målsætningen om at mindske CO2-belastningen, og undgå tabet af 
væsentlige ressourcer. 
 
ARGOs affaldsenergianlæg i Roskilde har i dag to ovne, ovn 6 (Energitårnet) fra 2013 og ovn 5 fra 
1999. De to ovnlinjer vurderes at have gode tekniske og miljømæssige kvaliteter. Energitårnet 
forventes at kunne køre køre frem til i hvert fald 2048, mens ovnlinje 5 vil kunne drives indtil 
mindst 2034 og sandsynligvis også efter.  
 
Affaldsmængderne fra Danmark, som energiudnyttes på kraftvarmeværket, er fra 2015 til 2020 
faldet fra 254.500 til 216.900 tons, mens ARGO har importeret ca. 72.000 - 113.000 tons pr. år 
for at udnytte ledig kapacitet. Samlet brændte ARGO i 2020 349.623 ton affald. I forhold hertil er 
CO2-udledningen opgjort til 368.000 tons, hvoraf ca. 159.500 tons er opgjort som fossilt.  
 
ARGO forventer at få stigende ledig kapacitet i kraft af at genanvendelsen stiger i ARGOs opland 
og i Danmark generelt. Den ledige kapacitet vil ARGO tilbyde med førsteprioritet for affald fra 
Danmark og ellers forsorteret importeret affald, som ellers ville være blevet deponeret. 
 
Indsatser i planperioden i forhold til kraftvarmeværket fremgår af Tabel 29. 
 

Tabel 29: Indsatser i planperioden i forhold til affaldskraftvarme. 

Udviklingsprojekt:  Særligt driftsfokus med løbende evaluering:  

 

Indsatser 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

E
ft

e
r 

2
0

2
4

 Gebyr-
effekt 

/budget*) 

Samarbejde 
med 

kommuner 
Tilpasning til kommende krav for selskabsstruktur 
(Klimaplanen og Handlingsplan for cirkulær økonomi 
har varslet ændringer i krav til selskabsstruktur og 
varslet krav om at kommunerne skal udbyde 
forbrændingsegnet affald til behandling). 

    Ukendt  Tæt 
samarbejde  

Løft af genanvendelige materialer i erhvervsaffald 
(ARGO energiudnytter ca. 105.000 tons 
erhvervsaffald og ARGO vurdere at op til 50 % vil 
kunne genanvendes eller på anden måde endelig 
materialenyttiggøres). 

    Ingen Tæt 
samarbejde 

Carbon Capture and Storage (ARGO har fået 
udarbejdet et forprojekt som blandt andet viser, at 
fangst er teknisk muligt og at der bliver behov for 
inddragelse af naboens areal ved det optimale 
layout. Der er en del usikre rammer som skal være 
mere afklarede før ARGO kan tage beslutning om 
eventuel etablering). 

    Ukendt Internt 
ARGO 

Bedre behandling og nyttiggørelse af flyveaske og 
restprodukt (ARGO er med i Dansk 
Restprodukthåndtering (DRH), hvor ARGO deltager i 
branchesamarbejde om genanvendelse af 
røggasrensningsrestprodukterne. For flyveaske 
arbejdes der på flere løsninger, herunder vask og 
stabilisering. For gips arbejdes på at opnå en 
gipskvalitet, så denne kan bruges i 
gipspladeproduktion). 

    Ingen Internt 
ARGO 
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 Gebyr-
effekt 

/budget*) 

Samarbejde 
med 

kommuner 
Drifts- og energioptimering ((1) Etablering af 
røggaskondensering på ovn 5, eller varmepumper på 
både ovn 5 og Energitårnet. (2) Etablering af 
varmelager i form af damvarmelager, tryksat tank, 
geotermi eller lignende). 

    Ingen Internt 
ARGO 

*) I kolonnen ”gebyreffekt / budget” er anvendt benævnelsen ”ingen” som betyder, at indsatsen kan holdes inden for ARGOs 
nuværende budget, hvor der (se Appendix 3) er indlagt en forventet årlig pris- og lønudvikling på 2,6%. Desuden er der 
anvendt benævnelsen ”ukendt”, som betyder, at der er så store usikkerheder i forhold til omkostninger ved en kommende 
teknologi, regulering eller andet som gør, at gebyreffekten pt. ikke kan kalkuleres. 

 

Flere af de planlagte indsatser (varmelager, røggaskondensering, nyttiggørelse af gips fra 
røggasrensning samt CO2-fangst) vil være investeringskrævende. Varmelager og 
røggaskondensering formodes langt hen ad vejen at kunne finansieres gennem øgede 
varmesalgsindtægter. Forarbejdet til gipsnyttiggørelse finansieres af ARGOs udviklingsbidrag til 
Dansk restprodukthåndtering. Senere anlægsinvestering vil ihvertfald delvist blive finansieret 
gennem afsætning af gips. 
 
De forventede kommende investeringer i CO2-fangst skal til gengæld ses i sammenhæng med de 
store struktur- og reguleringsmæssige ændringer, som forventes de kommende år, og som gør 
det usikkert at forudsige de fremtidige takster. Det drejer sig om de forventede krav til 
selskabsgørelse, krav om udbud af forbrændingsegnet restaffald sammen med forventeligt nye 
krav om miljøtiltag og mulige nye afgifter. 

8.2 Indledning 
Historisk udvikling af affaldskraftvarme 
ARGO har i dag to ovne til energiudnyttelse af affald, ovn 6 (Energitårnet) fra 2013 og ovn 5 fra 
1999, som begge er beliggende i Roskilde. Affaldsforbrændingsanlæg er i dag avancerede 
produktionsanlæg. Et moderne forbrændingsanlæg består således, ud over en forbrændingsovn 
med en optimeret styring og regulering af forbrændingsprocessen, af kedelanlæg og generator til 
at omdanne forbrændingsenergien til el og fjernvarme samt af flertrins røggasrensning til at 
beskytte miljøet mod skadelige stoffer. Derudover har ARGOs ovn 6 røggaskondensation for at 
trække mest mulig varme ud af røggassen inden den ledes ud gennem skorstenen. 
 
Affaldsforbrænding blev i løbet af 1970’erne og 80’erne en helt central del af et robust dansk 
affaldshåndteringssystem. Dengang var målet, ud over at sikre en hygiejnisk affaldsbortskaffelse, 
at minimere behovet for lossepladser, ligesom det især efter energikrisen i 1973-74, blev et 
vigtigt mål at udnytte energien i det brændbare affald til fjernvarme og senere til både fjernvarme 
og elproduktion.  
 
Det har i den sammenhæng, siden slutningen af 1980’erne, været en opgave for kommunerne og 
deres fælles affaldsselskaber at sikre tilstrækkelig forbrændingskapacitet. Der var mellem 1994 
og 2008 ikke tilstrækkelig kapacitet på affaldsforbrændingsanlæggene, hvilket betød at affaldet 
blev midlertidigt oplagret med henblik på senere forbrænding.  
 
Med det stigende fokus på klimaudfordringen er det blevet en central del af målsætningen 
omkring affaldsbehandling og forbrænding at minimere behovet for affaldsforbrænding for: 

 At undgå eller mindske CO2-belastningen ved energiudnyttelse af affald. 
 At undgå at væsentlige ressourcer går tabt i forbrændingsprocessen, herunder at miljø- 

og klimabelastning ved fremstilling af en ny materialeressource. 
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ARGO bestræber sig på at være med i front i forhold til genanvendelse og bidrager gennem 
forskellige projekter med forskellige samarbejdspartnere til, at løfte affaldet op i affaldshierarkiet. 
 
CO2-afgift og kvoter 
Ved energiudnyttelse af affald dannes CO2. Noget CO2 kommer fra fossilt baseret materiale, 
primært plast i forskellige former, mens andet kommer fra energiudnyttelse af biobaseret 
materiale f.eks. træ, fejlsorteret papir, madaffald m.v. (biogent CO2).  
 
Hidtil har man kun betragtet fossilt baseret CO2 som klimabelastende. Derfor måles og beregnes 
CO2-udledningen af den fossile CO2-andel fra de danske forbrændingsanlæg, som på det grundlag 
betaler CO2-afgift af fossilt baserede CO2.  
 
ARGO brændte i 2020 349.623 ton affald. I forhold hertil er CO2-udledningen opgjort til 368.000 
tons, hvoraf ca. 159.500 ton er opgjort som fossilt. 
 
Derudover er Danmark (sammen med Sverige) det eneste land i EU som har inkluderet 
affaldsbehandling i EU Emissions Trading System (EU ETS).  
I udgangspunktet blev der oprindeligt tildelt gratis kvoter til fjernvarme produktion, som dog 
løbende reduceres. CO2-kvoter for fjernvarmeproduktion dækkes af kvoter fra VEKS. 
 
ARGO forventer at der, selv med et stadig stigende fokus på genanvendelse, i fremtiden stadig vil 
være en rest, som skal energiudnyttes. I forhold til energiudnyttelse ved forbrænding er det 
denne rest som ARGO ønsker at have fokus på i fremtiden. 
 
ARGOs strategi 
ARGO har hidtil arbejdet med en 2-ledet strategi omkring affald og affaldsenergi: 

1. ARGO arbejder, sammen med sine ejerkommuner og andre interesserede parter for at 
reducere og minimere mængden af affald, som skal energiudnyttes. 

2. I det omfang, hvor ARGO har ledig kapacitet på kraftvarmeværket stilles den til 
rådighed for: 

a. Affald fra andre områder i Danmark. 
b. Sorteret affald fra andre områder af EU, som ellers ville blive deponeret. 

 
De to ovnlinjer har en samlet kapacitet på 350.000 tons pr. år. Energitårnet (ovnlinje 6) blev 
taget i drift i 2013 og ovnlinje 5, blev etableret i 1999. Ovnlinje 5 vil kunne drives indtil mindst 
2034 og sandsynligvis også efter 2034, mens Energitårnet forventes at køre frem til i hvert fald 
2048.  
I tråd med at ledig kapacitet skal prioriteres til affald fra andre områder i Danmark, har ARGO i af 
de sidste 3 år modtaget affald til energiudnyttelse fra BOFA (Bornholm), Energnist (Kolding / 
Esbjerg) og Frederikshavn.  
 
Generel oversigt over delelementer af kraftvarmeværket ses på Figur 17. 
 



 ARGOs input til den kommunale affaldsplanlægning 2022 

62 / 98 

 

 

Figur 17: Generel oversigt over delelementer af kraftvarmeværket. 

 
Driftstimer 
ARGOs kraftvarmeværk har i 2020 været i drift med to ovne, ovn 5 og 6, med de i Tabel 30 
angivne driftstimer ud af gennemsnitlig 8.766 mulige driftstimer per år når skudår indregnes.  
 

Tabel 30: Driftstimer for ovn 5 og 6 ud af 8.760 mulige timer for 2015 til 2020. 

Driftstimer 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ovn 5 7.772 7.625 7.484 7.510 7.947 7.576 
Ovn 6 (energitårnet) 7.961 7.766 7.802 7.840 7.852 8.010 

 
Ca. en gang om året skal kraftvarmeværket lukkes ned for vedligeholdelse, hvor kedlen blandt 
andet bliver renset. ARGOs kraftvarmeværk lukkes om sommeren, hvor der er mindst afsætning 
af fjernvarme.  
 
ARGO yder nabohjælp til Vestforbrændingen og ARC blandt andet ved driftsforstyrrelser, hvor 
affald til energiudnyttelse bliver flyttet fra Vestforbrændingen eller ARC til ARGO og 
energiudnyttet. ARGO kan ligeledes, blandt andet ved driftsforstyrrelser flytte affald, fra ARGO til 
Vestforbrændingen eller ARC. I aftalen føres der regnskab med tons flyttet affald, hvor der 
afregnes med tons pr. tons.  
 
Energiproduktion 
ARGO producerede i 2020 i alt 2.856.300 GJ fjernvarme og 209.114 MWh el svarende til 
varmeforbruget i ca. 49.000 husstande og El-forbruget i ca. 64.500 husstande. 
 

Produktionen på ARGOs kraftvarmeværk er tilrettelagt så der produceres så meget strøm som 

muligt, da elproduktion i øjeblikket har en højere værdi end varmeproduktion. El kan som 
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udgangspunkt afsættes uden begrænsninger hele året rundt. Elektriciteten sælges på kraftbørsen 

Nord Pool på markedsvilkår i konkurrence med andre producenter. 

 

På varmesiden leverer ARGO fjernvarme til VEKS transmissionsnet, der strækker sig fra Roskilde 

til København og langs Køge Bugt til Køge. Alt fjernvarme sælges til transmissionsselskabet VEKS, 

som videresender fjernvarmen til lokale fjernvarmeselskaber. ARGOs varmepris er meget 

konkurrencedygtig både i forhold til biomasse, men også i forhold til andre producenter. VEKS vil 

derfor fortsat efterspørge varme fra ARGO. Kun i sommerperioden vil der forekomme 

begrænsninger i afsætningen. Med den nuværende varmeaftale med VEKS kendes 

forventningerne til udviklingen i varmeprisen forholdsvis sikkert. VEKS ønsker at tilrette den 

nuværende aftale omkring opdeling i fast og variabel betaling, samt differentieret pris 

sommer/vinter. Det forventes at en eventuel ny aftale vil gøre varme fra ARGO endnu mere 

attraktiv.  
 

8.3 Affaldsmængder til kraftvarmeproduktion frem til og med 2020 
Affaldsmængderne som energiudnyttes på kraftvarmeværket er sammensat af: 
 

 Affald fra husholdninger 
 Affald fra erhverv  
 Andet (Biomasse, VE-affald og specialfraktioner fra erhverv) 
 Importeret europæisk affald (forsorteret som ellers ville blive deponeret) 

 
Affaldsmængderne fra Danmark, som energiudnyttes på ARGOs kraftvarmeværk, har i perioden 
2015 til 2020 hvor det toppede i 2017 med ca. 285.000 ton og med et fald til ca. 240.000 ton i 
2020, se Tabel 31 og Figur 18. 
 

Tabel 31: Affald til energiudnyttelse for 2015 til 2020.  

Kilde  Indvejning (ton) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Husholdnings-
affald 

 

      

 
Dagrenovation 
forbrændingsegnet 92.908 97.573 98.751 92.814 78.933 72.464 

 
Genbrugspladser  35.667 29.676 31.180 26.055 20.060 23.740 

 
Trykimprægneret træ 

    434 7.934 

  
Samlet 
husholdningsaffald 128.575 127.249 129.931 118.869 99.427 104.138 

  
Erhvervsaffald         

 
Brændbart affald til 
særlig behandling  299 1.361 374 226 529 484 

 
Forbrændingsegnet 
affald 116.618 108.281 117.746 114.958 124.214 112.751 

 

Stort 
forbrændingsegnet 
affald/behandling 9.008 8.645 9.827 8.139 5.173 7.433 

  
Samlet 
erhvervsaffald 125.925 118.287 127.947 123.323 129.916 120.668 

 
 Andet 

  
      

 
Neddelt 
kreosotbehandlet træ 590      

 
Shredderaffald 4.041 11.595 7.016 2.376 848 2.328 
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Kilde  Indvejning (ton) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Biomasse (brændværdi 
9,4)  241 2.374 2.948 3.794 4.289  

 
Biomasse neddelt 
(brændværdi 14,7)  13.327 12.587 8.000 8.408 6.779 4.180 

  VE-affald*  6.303 9.526 6.893 8.701 9.839 

  Samlet andet 18.199 32.859 27.490 21.471 20.617 16.347 

        
Indenlandsk 
affald i alt  

 

272.699 278.395 285.368 263.663 249.960 241.153 
 
Import (EU) 

 

      

  
Importeret affald for 
energiudnyttelse  104.151 93.576 72.404 73.252 112.478 108.468 

Total  

 

376.850 371.971 357.772 336.915 362.438 349.621 

*VE-affald er rent træ, som af den pågældende kommune er klassificeret og anvist til afgiftsfri forbrænding. 

 
ARGO har ledig kapacitet og for at udnytte den byder ARGO på affald fra overalt i Danmark. ARGO 
prioriterer affald fra Danmark over affald udenfor Danmark og derfor byder ARGO på dansk affald 
med en pris som er lavere end hvad ARGO byder på affald fra import. ARGO har i af de sidste 3 år 
modtaget affald til energiudnyttelse fra BOFA (Bornholm), Energnist (Kolding / Esbjerg) og 
Frederikshavn. 
    
Mellem 2015 og 2020 har ARGO importeret ca. 72.000 - 113.000 tons pr. år for at udnytte ledig 
kapacitet, se Tabel 31. 
 
Der energiudnyttes også en mindre mængde biomasseaffald. ARGO har indtil 2017 selv haft 
sortering af have-/parkaffald (biomasse), hvor trædelen fra sorteringen har været energiudnyttet 
på ARGOs eget anlæg. Efter 2017 afsættes have-/parkaffald (biomasse) (efter udbud) til sortering 
hos Solum A/S og trædelen energiudnyttes nu på andre anlæg.  
 

 

Figur 18: Fordeling over affald til energiudnyttelse for 2015 til 2020. 
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Ser man på kilderne til det affald der energiudnyttes (2020) kan det konstateres, at 54 % 
kommer fra erhverv, mens 46 % er registreret som kommende fra husholdninger og 
trykimprægneret træ fra genbrugspladserne. Mængden fra genbrugspladserne vil både omfatte 
selvbyggere /gør-det-selv folk og mindre håndværksfirmaer som bruger genbrugspladserne. Se 
Figur 19.  
 

            

Figur 19: Fordelingen af affald til energiudnyttelse mellem erhverv og husholdninger for hhv. 2015 og 2020.  

 
ARGO iværksatte i 2019 en undersøgelse med det formål at vurdere mængden af genanvendeligt 
materiale i det erhvervsafald, som modtages til forbrænding. 
Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i et sorteringsforsøg på et begrænset antal 
modtagne læs, kombineret med affaldsanalyser foretaget andre steder samt ved at kombinere 
informationer fra affaldsdatasystemet og ARGOs indvejningssystem. 
 
Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i sammensætningen af affaldet i 2018. Knap 20.000 
tons erhvervsaffald er dog holdt uden for vurderingen, da det ud fra oplysningerne om 
brancekode er blevet vurderet som ekstraordinært og atypisk. 
Vurderingen var, at potentialet inden for umiddelbart genanvendelige materialetyper kan være 
helt op mod 50 % af de 105.000 tons som der blev vurderet på (se Tabel 32). I praksis kan man 
selvfølgelig ikke forvente, at hele potentialet vil kunne materialenyttiggøres. 
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Tabel 32: Vurdering af potentialet af genanvendeligt materiale i erhvervsaffald. Vurderet ud fra mængder og 
branchekilder i 2018. Vurdering baseret på enkelte sorteringsanalyser hos ARGO kombineret med data fra andre 
sorteringsanalyser. Bemærk forklaring i teksten vedr. divergens mellem erhvervsaffaldsmængden i tabel 31 og 
32.  

     Ud af de samlede mængder kan 
disse mængder måske 
genanvendes eller anden endelig 
materialenyttiggøres 

Erhvervs-
affald 
(tons) 

Kilde Oprindelse Samlet Samlet Mad-
affald 

Papir 
og pap 

Plast Træ 

Erhvervs-
affald fra 
primære 
kilder 

Husholdnings-
lignende 
erhvervsaffald 

Service-
erhverv 27.000 

38.000 14.000 4.000 5.200 1.100 

Ikke 
service-
erhverv 11.000 

Øvrigt 
erhvervsaffald 

Service-
erhverv 19.000 

31.000  3.200 4.100 4.500 1.300 

Ikke 
service-
erhverv 12.000 

Erhvervs-
affald fra 
sekundære 
kilder 

Behandlingsanlæg 
sorteringsegnet 

 

36.000 0 4.300 4.700 9.000 

Total    105.000 17.200 12.400 14.400 11.400 

 

8.4 Forbrug af råvarer til kraftvarmeværket 
Det væsentligste forbrug af råvarer på ARGOs kraftvarmeværket er ammoniakvand (24 % 
opløsning) til at rense røggassen for kvælstof i form af NOX samt kalk til røggasrensningen, hvor 
det bruges til at binde tungmetaller og sure gasser (se Tabel 33). Der blev i 2020 anvendt 3.796 
ton kalk svarende til 10,86 kg pr. ton behandlet affald. 
 
Det samlede forbrug af vand i 2020 var 175.843 m³ svarende til 0,50 m³ pr. ton affald. Heraf 
udgør procesvand ca. 99 %, som for størsteparten benyttes til røggasrensningen på 
kraftvarmeværket. Det øvrige vandforbrug er til sanitære formål. 
 

Tabel 33: Forbrug af råvarer på ARGOs kraftvarmeværk (ovn 5 og 6) for 2015 til 2020, 

Råvare Enhed 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ammoniak tons 2.190 1.938 1.651 1.274 1.536 1.694 

kg/ton 5,81 5,21 4,61 3,78 4,24 4,85 
Kalk  tons 2.728 3.503 3.285 2.656 3.404 3.796 

kg/ton 7,24 9,42 9,18 7,88 9,39 10,86 
Aktivt kul tons 205,2 120,9 80,5 99,04 40 163,5 

kg/ton 0,54 0,33 0,23 0,29 0,11 0,47 
Lud tons 314,8 447,0 662,2 703,7 469,0 462,5 

kg/ton 0,84 1,20 1,85 2,09 1,29 1,32 
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Råvare Enhed 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Procesvand tons 179.788 187.195 203.566 160.481 165.320 173.983 

kg/ton 477 503 476 476 456 498 
 

8.5 Restprodukter fra kraftvarmeværket 
Restprodukter fra kraftvarmeværket er i form af slagger og røggasrensningsprodukt (flyveaske, 
gips og filterkage). I 2020 fremkom 78.206 ton restprodukter i form af 69.451 ton slagge og 
8.755 ton røggasrensningsprodukt. De 69.451 ton slagge er genanvendt via affaldsselskabernes 
eget oparbejdningsfirma AFATEK A/S, mens røggasrestprodukterne anvendes til neutraliserings- 
og stabiliseringsformål i Norge. I Tabel 34 er restprodukterne fra ARGOs kraftvarmeværk listet. 
 

Tabel 34: Restprodukter for kraftvarmeværket for 2015 til 2020 både for ovn 5 og 6. 

Restprodukt Enhed 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Slagge* tons 68.761 71.744 69.796 63.081 71.756 69.451 

kg/ton 182,5 192,9 195,1 187,2 198,0 198,6 
Flyveaske tons 7.164 6.241 4.851 5.350 6.138 5.597 

kg/ton 19,0 16,8 13,6 15,9 16,9 16,0 
Gips tons 1.416 1.843 1.929 1.383 1.997 2.098 
Filterkage m.m. tons 453 492 746 584 774 1.060 

*Produceret slaggemængde er inkl. jern og metal. 
 
Slagge 

Af restprodukter fylder slagge mest. AFATEK behandler og genanvender slaggen som slaggegrus 

samt jern og metaller. Slaggegrus 0-31,5 mm er udviklet, testet, deklareret og miljøgodkendt i 

samarbejde med myndigheder og videninstitutioner. Slaggen genanvendes eller nyttiggøres 

således i dag 100 %, uden at det dog indgår i opgørelse af genanvendelsesprocenterne. 
 

Flyveaske 

Flyveaske fylder næstmest, og en alternativ løsning for genanvendelse af dele eller al flyveaske 

indgår i dag som en strategisk målsætning. I dag defineres løsningerne i Norge som nyttiggørelse, 

selv om flyveaske er farligt affald. Hvis metaller og salte kan udsorteres og tælles som 

genanvendelse skal dette gøres hvis det er økonomisk fornuftigt. Hvis flyveasken efter 

udsortering kan deponeres i Danmark vil det opgørelsesmæssigt flytte flyveaske fra nyttiggørelse 

til deponering, men reelt vil ARGO have ændret noget farligt affald til ikke farligt. Hvis den bedste 

løsning viser sig at være vask med syreholdigt spildevand kan dette også bidrage positivt på 

miljøsiden. 

 

8.6 Fremtidige affaldsmængder, tilpasning af kapacitet samt klimaudfordring 
Generel udvikling i samfundsøkonomien 
Ifølge miljøprojekt 204419 forventes mængden af affald til energiudnyttelse at stige fra 2020 og 
frem, se Tabel 35.  

 
19 Miljøprojekt nr. 2044, 2019. Fremskrivning af generering og behandling af affald. Frida 2017. 
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Tabel 35: Miljørapport 2044 (Frida 2017) - estimater på udvikling i årlig mængde af affald til energiudnyttelse 
som følge af samfundsøkonomisk udvikling. 

Miljøstyrelsens estimat af stigning i mængde af 
affald til energiudnyttelse 

Fra 
2015 til 
2020 

Fra 2020 
til 2025 

Fra 
2025 til 
2030 

Husholdninger -1 % 9 %  8,5 %  
Erhverv 5 %  7,5 %  5 %  

 
Det er ikke en udvikling som på nuværende tidspunkt afspejles i de senere års mængder af affald 
til energiudnyttelse (se 8.3 Affaldsmængder til kraftvarmeproduktion ). 
 
Prognose for affaldsmængder  
Implementering af forskellige sorteringsordninger i de 9 ejerkommuner frem mod 2025 vil påvirke 
mængden og brændværdien af affald til energiudnyttelse. Kommunerne skal indsamle mad-, 
papir-, pap-, metal-, glas-, plastik-, tekstil- og farligt affald samt mad- og drikkekartoner og 
restaffald). Ligeledes vil en forventet boligtilvækst i alle kommuner påvirke mængden af affald, se 
Appendiks 1. Fra 2020 til 2025 vil mængden af restaffald til energiudnyttelse fra husholdninger 
forventes at falde med ca. 6%, se Tabel 36. 
 

Tabel 36: Affaldsmængder til energiudnyttelse fra husholdninger i de 9 ejerkommuner hvor der er taget højde for 
nye sorteringsordninger og boligfremskrivning. Fra Rambøll 2021. Baseret på boligtilvækst og roadmaps for de 9 
ejerkommuner, se Appendix 1, 2). 

Årstal Restaffald [ton] 
2020  67.187  
2021  68.009  
2022  65.806  
2023  62.002  
2024  63.155  
2025  63.410  

 
Flytning af affald op i ARGOs ressourcehierarki til anden endelig materialenyttiggørelse eller 
genanvendelse  
En flytning af affald fra energiudnyttelse kan enten ske ved centrale indsatser, eller ved at ARGO 
og kommunerne forsat og systematisk gennemgår de enkelte affaldstyper i forhold til at vurdere: 
 

1. Om dele af det blandede affald med en bedre sortering hos affaldsproducenten eller 
gennem forsortering kan flyttes til anden endelig materialenyttiggørelse eller 
genanvendelse. 

2. Om noget af det homogene affald, evt. med en forbehandling kan flyttes til anden endelig 
materialenyttiggørelse eller genanvendelse 

 
Mindre import af affald jf. Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi20 
De danske affaldsmængder forventes at falde og genanvendelsen stige og derfor ønsker et 
politisk flertal at den danske forbrændingskapacitet tilpasses de danske mængder. Aftalepartierne 
blev i juni 2020 enige om, at der skal foretages en kontrolleret nedlukning af 
forbrændingskapaciteten i Danmark ved, at kapaciteten tilpasses de danske affaldsmængder. 
Overordnet skal den samlede forbrændingskapacitet, ifølge Klimaplan for en grøn affaldssektor og 
cirkulær økonomi, reduceres med 30 % i 2030, set i forhold til 2020, og de mindst effektive og 
mest forurenende anlæg forventes at lukke, da forbrændingsanlæggene skal konkurrere om 

 
20 Regeringen mfl., 16. juni 2020. Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. 
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affaldet, så det behandles, hvor det kan gøres mest miljørigtigt, bedst og billigst. Hvis kapaciteten 
ikke mindskes indføres muligvis en afgift på forbrænding, strammere miljøkrav, CO2-krav eller 
krav til plastindhold i det sorterede affald til energiudnyttelse.  
 
Miljøkrav jf. Regeringens klimaplan20 
Ifølge regeringens klimaplan kan miljøkrav til forbrændingsanlæg blive strammet efter en 
forudgående analyse af hvilke miljøparametre der skal strammes, samt en juridisk afklaring af 
mulighederne.  
 
Carbon Capture Storage (CCS) kan være relevant for at fjerne CO2 fra affaldsforbrændingsanlæg.  
 

8.7 Perspektiv 
Handlingsplan for cirkulær økonomi indeholder en række målsætninger og lister en række 
initiativer, som planlægges iværksat i de kommende år. 
 
Kapacitetstilpasning 
Det står nærmere beskrevet i Handlingsplan for cirkulær økonomi21, at det forventes at mængden 
af affald til forbrænding bliver reduceret i de kommende år, samt at der skal ske en tilpasning af 
forbrændingskapaciteten.  
 
Handlingsplanen har i den sammenhæng en række udmeldinger: 

 Forbrændingsanlæggene skal selskabsgøres efter armslængdeprincippet. Det forventes at 
energidelen udskilles i et separat A/S. 

 Miljøkravene til forbrændingsanlæggene kan blive strammet, så de mindst miljørigtige 
lukker som følge af konkurrencen  

 Forbrændingsanlæggene skal konkurrere om affaldet og kommunerne skal udbyde 
forbrændingsegnet affald og al erhvervsaffald fritages anvisning fra kommunerne.  

 
Energioptimering og Carbon Capture 
Udover kapacitetstilpasning angiver den nationale handlingsplan to andre initiativer i forhold til 
forbrænding. Det ene sigter på energioptimering: 
 

 Igangsættelse af arbejde med at optimere energiudnyttelse på forbrændingsanlæg 
(knytte til samarbejde mellem SKAT, DAF og Energistyrelsen) 

 
Det andet sigter på Carbon Capture, hvor det i handlingsplanen anføres: 
 

 At i affaldssektoren vil carbon capture and storage (CCS) kunne bidrage til reduktioner af 
fossile CO2-udledninger og til at skabe negative udledninger gennem fangst og lagring af 
CO2 fra biogent materiale. Samtidig henvises til afsættelse af en statslig pulje på 16 mio. 
kr. Der er afsat 202 mio. kr. i 2024 stigende til 815 mio. kr. årligt i 2029, og støtten 
forventes at løbe i 20 år. Myndighederne arbejder på et teknologineutralt udbud, hvor den 
første pakke forventes i 2022. Det bliver sandsynligvis den part som fanger CO2-en som 
skal byde på hele værdikæden (fangst, transport og lagring). 

  

 
21 Miljøministeriet, juli 2021. Handlingsplan for cirkulær økonomi - National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032. Side 90. 
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8.8 Indsatser 
Miljøgodkendelse 

Retsbeskyttelsesperioden for ARGOs nuværende to miljøgodkendelser på ovn 5 og 6 (energitårnet 

er udløbet. ARGO venter på 6. år på revurdering af godkendelserne. Det forventes, at der vil blive 

stillet nye krav til ARGOs emissioner til luft. 

 
Der kom i 2019 en revideret BREF. Dette dokument definerer niveauet for den bedste teknik i dag 
(BAT). Det forventes ikke at det på Energitårnet vil kræve nævneværdige ombygninger. Det kan 
forventes, at ovn 5 skal have forbedret rensningen af SO2.  
 
Kapacitet 
ARGOs to ovnlinjer har kapacitet til at betjene et område som rækker ud over ARGOs 9 
ejerkommuner. ARGOs to ovnlinjer vurderes samtidig at have gode tekniske og miljømæssige 
kvaliteter. Energitårnet kan køre frem til i hvert fald 2048, mens ovnlinje 5 vil kunne drives indtil 
mindst 2034 og sandsynligvis også efter. Anlægget har desuden en god placering i forhold til 
varmeopland og en forventelig fremtidig indsats for CCS. ARGO planlægger derfor ikke at lukke 
nogen af de to ovnlinjer.  
 
ARGO forventer at få stigende ledig kapacitet på kraftvarmeværket i kraft af at genanvendelsen 
stiger i ARGOs opland og i Danmark generelt. Den ledige kapacitet vil ARGO tilbyde med første 
prioritet for affald fra Danmark og ellers forsorteret importeret affald, som ellers ville være blevet 
deponeret. 
 
Kraftvarmeanlæg i Jylland har kapacitetsproblemer og er derfor allerede i dag begyndt at hæve 
taksterne. De øgede takster gør at ARGO modtager affald til energiudnyttelse fra Jylland og ARGO 
forventer at denne mængde vil stige i fremtiden. 
 
ARGOs miljøgodkendelse indeholder energiudnyttelse af imprægneret træ fra husholdninger og 
ARGO har i revisionen til miljøgodkendelsen ønske om at få godkendelse til, at energiudnytte 
imprægneret træ fra erhverv, hvilket vil lægge beslag på noget af den ledige kapacitet. I 
øjeblikket eksporterer trykimprægneret træ (og rent træ) fra erhverv til udlandet, hvor det 
energiudnyttes. 
 
Den kommunale anvisningsret for anvisning af ikke-genanvendeligt restaffald forventes at 
bortfalde og med dette forventer ARGO at modtage mere ikke-genanvendeligt affald fra erhverv 
til energiudnyttelse. 
 
Begge ARGOs ovnlinjer leverer nogle af Danmarks lavest takster. Endvidere har ARGO den laveste 
variable varmepris i det storkøbenhavnske fjernvarmenet. Enhver reduktion af kapacitet på ARGO 
vil medføre højere omkostninger for alle affaldsproducenter, samt væsentligt højere varmepriser 
for alle varmekunder i VEKS’s forsyningsområde. 
 
Indsatser: 
ARGO har indsatser, som allerede er i igangsat og som evt. skal føres videre, mens andre 
indsatser er nye og vil blive sat i gang i planperioden, se Tabel 37. 
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Tabel 37: Oversigt over ARGOs indsatser for affaldskraftvarme. 

Udviklingsprojekt:  Særligt driftsfokus med løbende evaluering:  
    
Indsatser 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

E
ft

e
r 

2
0

2
4

 Gebyr-
effekt 

/budget*) 

Samarbejde 
med 

kommuner 
Tilpasning til kommende krav for selskabsstruktur.     Ukendt  Tæt 

samarbejde  
Løft af genanvendelige materialer i erhvervsaffald.     Ingen Tæt 

samarbejde 

Carbon Capture and Storage.     Ukendt Internt 
ARGO 

Bedre behandling og nyttiggørelse af flyveaske og 
restprodukt. 

    Ingen Internt 
ARGO 

Drifts- og energioptimering.     Ingen Internt 
ARGO 

*) I kolonnen ”gebyreffekt / budget” er anvendt benævnelsen ”ingen” som betyder, at indsatsen kan holdes inden for ARGOs 
nuværende budget, hvor der (se Appendix 3) er indlagt en forventet årlig pris- og lønudvikling på 2,6%. Desuden er der 
anvendt benævnelsen ”ukendt”, som betyder, at der er så store usikkerheder i forhold til omkostninger ved en kommende 
teknologi, regulering eller andet som gør, at gebyreffekten pt. ikke kan kalkuleres. 

 
Tilpasning til kommende krav for selskabsstruktur 
Jf. Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi står forbrændingssektoren overfor en 
omorganisering der medfører flere strukturelle ændringer. Der er varslet ændringer ift. 
selskabsstruktur/kommunalt ejerskab af forbrændingsanlæg og ny regulering der vedrører, at 
kommunerne skal udbyde det forbrændingsegnede affald til behandling. ARGO indgår i løbende 
dialog med Energistyrelsen for at være forberedt og kunne tilpasse sig de lovgivningsmæssige 
krav der vil komme.  
 
En ændring i selskabsstrukturen vil ikke i sig selv påvirke takstfastsættelsen, men da der samtidig 
er varslet en række andre ændringer, som skal medvirke til nedbringelse af 
forbrændingskapaciteten i Danmark, kan der komme investeringskrav, afgifter eller andet som 
gør at effekten på budget og takst ikke er kalkulerbar. Tilpasning af selskabsstrukturen vil ud over 
bestyrelsen også kræve direkte involvering og beslutning i kommunalbestyrelserne i de ni 
ejerkommuner. Ændringerne vil derfor kræve tæt samarbejde med kommunerne.  
 
Løft af genanvendelige materialer i erhvervsaffald. 
Ud fra kortlægning af mængder fra 2018 og gennemførte sorteringsanalyser fra 2020, fandt 
ARGO frem til, at potentialet af genanvendelige materialer i forbrændingsegnet erhvervsaffald kan 
være op mod 50 %.  Der er formodentlig en række årsager, barrierer og dynamikker, som er 
medvirkende til at det ikke bliver sorteret fra til genanvendelse før affaldet sendes til 
energiudnyttelse som forbrændingsegnet erhvervsaffald. 
 
På denne baggrund har ARGO lavet et projekt med titlen ”Løft af genanvendelige materialer i 
erhvervsaffaldet”  
Projektet er samarbejdsprojekt, hvor ARGO har inviteret aktører fra alle led i værdikæden til at 
arbejde sammen om løsninger. I projektets følgegruppe deltager både Miljøstyrelsen, Affalds- og 
Ressourceindustrien (ARI), Dansk Affaldsforening, Marius Pedersen A/S, Solum A/S, RGS Nordic 
og Econet. ARGOs ejerkommuner er repræsenteret ved Roskilde og Køge Kommune. 
 
I projektet planlægges det, sammen med kommunerne og Affalds- og Ressourceindustrien (ARI), 
at gennemføre en pilotindsats/kampagne i 2022, som rettes mod virksomheder, der må antages 
at have madaffald. Det er en indsats, hvor kommunerne udvælger og skriver til virksomhederne, 



 ARGOs input til den kommunale affaldsplanlægning 2022 

72 / 98 

 

hvor affaldsindsamlerne skal følge op over for virksomhederne, mens ARGO følger op med 
stikprøvekontrol. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med kommunerne. Projektet 
gennemføres inden for eksisterende budget.  
 
Carbon Capture and Storage 
ARGO er med i et samarbejde om fangst og lagring af CO2 med andre større nærtliggende 
energianlæg, Carbon Capture Cluster Copenhagen (C4). Desuden deltager ARGO i en 
arbejdsgruppe sammen med Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme om Carbon Capture 
Storage/Utilization (CCS/U). 
 
ARGO har fået udarbejdet et forprojekt for etablering af CO2-fangst. Projektet viser, at fangst er 
teknisk muligt, at økonomien i selve fangsten er som forventet, elforbrug og merproduktion af 
fjernvarme kendes, og at der bliver behov for inddragelse af naboens areal ved det optimale 
layout. Forprojektet er sendt til VEKS hvor det sammen med forprojekt for røggaskondensering og 
varmepumper indgår i FFH50 (Fremtidens fjernvarmeforsyning i Hovedstaden 2050).  
 
I det videre arbejde frem mod en endelig beslutning om etablering af CO2-fangst vil der skulle 
arbejdes med afdækning og afklaring af en lang række tekniske såvel som politiske og 
økonomiske forhold. 
Tekniske forhold:  

 Hvor kan CO2 lagres? Undergrund evt. Off shore Nordsø (Norge, Danmark og UK)?  
 Hvorledes transport? Rør eller sejle og hvem skal eje infrastrukturen? 

Politiske og økonomiske forhold: 
 Forhold til CO2-kvotesystemet (hvad kvotebelægges - fossilt og biogent, prissætning og 

handelsmuligheder)? 
 Sammenhæng til fremtidig regulering af forbrændingssektoren indarbejdelse i 

konkurrencegrundlag? 
 
De indledende undersøgelser i forhold til CCS finansieres inden for det løbende budget, Foreløbige 
estimater indikerer et investeringsbehov på ca. 650 mio. Kr. til etablering af CO2-fangst. Det er 
imidlertid ikke muligt at estimere de takstmæssige konsekvenser, som vil afhænge af niveauet på 
en kommende CO2-afgift, der samtidig skal ses i sammenhæng med de varslede struktur- og 
reguleringsmæssige ændringer på affaldsforbrændingsområdet. Kommunerne vil blive orienteret 
gennem den løbende dialog. 
 
Bedre behandling og nyttiggørelse af flyveakse og restprodukt 
ARGO er medejer af Dansk Restprodukthåndtering (DRH), hvor ARGO deltager i 
branchesamarbejde om genanvendelse af røggasrensningsrestprodukterne. 
 

Med DRH som projektleder deltager ARGO i et stort udviklingsprojekt som startede i 2020. Alle 

danske anlæg betaler 10 kr./ton restprodukt til det fælles udviklingsprojekt. Der arbejdes med at 

finde løsning til gips og flyveaske. For gips arbejdes der på at opnå en gipskvalitet, så denne kan 

bruges i gipspladeproduktion, og for flyveaske arbejdes der på flere løsninger, herunder vask og 

stabilisering. 

Det forberedende arbejde finansieres af indbetalingen til DRH’s udviklingspulje. Den 

anlægsmæssige investering kendes endnu ikke, men forventes i hver tilfælde delvis at kunne 

finansieres af indtægter, henholdsvis sparede udgifter fra gipsen. Derfor vurderes det på 

nuværende tidspunkt ikke at få budget- eller takstmæssige konsekvenser.  

Kommunerne vil blive orienteret gennem den løbende dialog. 
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Drifts- og energioptimering 

I forhold til driftsoptimering/miljøtiltag har ARGO to mulige anlægsprojekter: 

1. Etablering af røggaskondensering på ovn 5 og / eller varmepumper på både ovn 5 og 

Energitårnet 
2. Etablering af varmelager i form af damvarmelager, tryksat tank, geotermi eller lignende 

 

Etablering af røggaskondensering og/eller varmepumper vil øge varmeproduktionen for den 

samme mængde restaffald. Den øgede varmeproduktion opnås ved at køle røggassen længere 

ned i temperatur. I dag er raøggastemperaturen i skorstenen på 120/60 grader, men med 

varmepumper kan der køles helt ned til 30 grader. Da energimængden ud øges uden at øge 

affaldsinput vil alle emissioner, herunder CO2, falde per energienhed. 
 
ARGO deltager i arbejde med to varmelagre: 
 

1. Damvarmelager i Høje Taastrup som er under etablering. VEKS og Høje Tåstrup 
Fjernvarme er bygherrer, og ARGO har forpligtiget sig til at betale leje af lageret i 20 år. 

2. Damvarmelager i Roskilde er undersøgt via et projekt under Energi På Tværs 3 (EPT3), og 
der er fundet god økonomi i projektet. VEKS arbejder videre med projektet, og et areal 
syd for ARGO er reserveret hos Roskilde Kommune. Damvarmelageret er også prioriteret i 
Roskildes Strategiske Energi og Klima Plan. 

 
Etablering af varmelager vil muliggøre at ARGO kan køre kraftvarmeværket i længere perioder 
(udvidet drift) og kører anlægget om sommeren. Varmelageret vil også optimere det samlede el-
system, idet lageret kan benyttes til at lagre vindmøllestrøm. 
 

I forhold til driftsoptimering vil ARGO fastholde et højt antal driftstimer samt optimere processer, 

forbrug, indkøb, produktion og el-salg. Udgifterne til drifts- og energioptimering forventes at 

kunne afholdes inden for løbende budget og indtægterne ved varmesalg. Der forventes derfor 

ingen direkte effekt på takstfastsættelsen. Kommunerne vil blive orienteret gennem den løbende 

dialog. 
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 AFFALDSDEPONERING AF DEN SIDSTE REST (AKTIV 
DRIFT OG EFTERBEHANDLING) 

9.1 Resume 
Affaldsdeponering er placeret lavest i affaldshierarkiet og ARGOs overordnede målsætning er, at 
kun affald, som hverken kan genanvendes, anden endelig materialenyttiggøres eller 
energiudnyttes, skal deponeres. På Audebo Miljøcenter driver ARGO et aktivt deponi. Anlægget er 
placeret ved Audebo i Holbæk Kommune. Ud over det aktive deponi i Audebo, har ARGO to 
lukkede deponier (Hedeland og Køge), som begge er i efterbehandlingsfase. På deponiet i Audebo 
er der ligeledes en række celler som er afsluttet og overgået til efterbehandlingsfase. For 
Hedeland deponi arbejder ARGO intenst på at mindske miljøpåvirkninger og dermed holde drifts- 
og moniteringsomkostningerne til et minimum, mens Køge deponi er mindre 
efterbehandlingskrævende 
 
De affaldsmængder, som deponeres på Audebo deponi har i en årrække ligget omkring 18.000 - 
20.000 ton pr. år. I 2020 blev der på Audebo deponi deponeret 10.193 tons ekskl. asbest og 
9.463 tons asbestholdigt affald.  
 
På baggrund af de seneste års deponerede mængder og den forventede effekt af indsatsen om 
”minimal deponering” forventes deponeringsmængderne i de kommende år at være forholdsvis 
stabile med forhåbning om et svagt fald. ARGO forventer derfor at der i de kommende år skal 
deponeres ca. 19.000 ton pr. år.22  
 
Der er i øjeblikket to aktive deponeringsceller på Audebo Miljøcenter. Restlevetiderne for de to 
celler betyder at ARGO forventer at skulle have nye celler klar senest i år 2024-25. 
 
Indsatser i planperioden i forhold til affaldsdeponering ses i Tabel 38. 
 

Tabel 38: Indsatser i planperioden i forhold til affaldsdeponiring. 

Udviklingsprojekt:  Særligt driftsfokus med løbende evaluering:  
    
Indsatser 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

E
ft

e
r 

2
0

2
4

 Gebyr-
effekt 

/budget*) 

Samarbejde 
med 

kommuner 
Deponeringsstrategi (celleinddeling, depot fremfor 
deponering, m.m.). 

    Ingen Internt 
ARGO 

”Minimal deponering” (screening af affaldstyper, 
vurdering af incitamenter, m.m.). 

    Ingen Tæt dialog 

Minimere udslip af drivhusgasser fra Audebo og 
Hedeland. 

    Ukendt Internt 
ARGO 

MUDP projekt på Audebo (rensning af perkolat).     Ingen  Internt 
ARGO  

Planlægning, projektering og etablering af nye celler 
på Audebo. 

    Ingen  Internt 
ARGO  

*) I kolonnen ”gebyreffekt / budget” er anvendt benævnelsen ”ingen” som betyder, at indsatsen kan holdes inden for ARGOs 
nuværende budget, hvor der (se Appendix 3) er indlagt en forventet årlig pris- og lønudvikling på 2,6%. Desuden er der 
anvendt benævnelsen ”ukendt”, som betyder, at der er så store usikkerheder i forhold til omkostninger ved en kommende 
teknologi, regulering eller andet som gør, at gebyreffekten pt. ikke kan kalkuleres. 

  

 
22 Asbestholdigt affald: ca. 9.000 ton pr. år, andet mineralsk affald: ca. 3.500 ton pr. år, blandet affald: ca. 6.000 ton pr. år, PCB-holdigt affald: 
ca. 500 ton pr. år.  
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9.2 Indledning 
Affaldsdeponering er placeret lavest i affaldshierarkiet og ARGOs overordnede målsætning er, at 
kun affald, som hverken kan genanvendes, anden endelig materialenyttiggøres eller 
energiudnyttes, skal deponeres. Det kan være materialer som f.eks. PCB forurenede 
byggematerialer og asbest som ud fra en miljømæssig betragtning ikke kan/må genanvendes. Det 
kan også være brandbare materialer som ikke kan materialegenanvendes, og som ud fra en 
samlet miljø- og energimæssig betragtning ikke må energiudnyttes, f.eks. blød PVC som jf. 
affaldsbekendtgørelsen skal deponeres. 
 
På Audebo Miljøcenter driver ARGO et aktivt deponi. Anlægget er placeret ved Audebo i Holbæk 
kommune. Ud over det aktive deponi i Audebo, har ARGO to lukkede deponier (Hedeland og 
Køge) som begge er i den såkaldte efterbehandlingsfase. På deponiet i Audebo er der ligeledes en 
række celler som er afsluttet og overgået til efterbehandlingsfase. For Hedeland deponi arbejder 
ARGO intenst på at mindske miljøpåvirkninger og dermed holde monitorerings- og 
driftsomkostningerne til et minimum, mens Køge deponi er mindre efterbehandlingskrævende. 
 
ARGO forventer stabile mængder affald til deponi og har behov for at udbygge den nuværende 
kapacitet med en ny celle til asbestholdigt affald (senest 2024) og en ny celle til blandet affald 
(senest 2025). De nye celler på deponiet i Audebo vil medføre større mængder 
spildevand/perkolat og behov for udvidet udledningstilladelse i forhold til tilledning af spildevand 
til renseanlægget i Holbæk. Nogle af de indholdsstoffer, som er i perkolat fra deponier kan være 
problematiske i forhold til almindelige kommunale renseanlæg. ARGO har derfor, som 
forberedelse til en ansøgning om kommende øget udledningstilladelse, i 2021 gennemført forsøg 
med forrensning af perkolat på selve deponiet. Forsøg med forrensning kører videre gennem et 
MUDP projekt i 2022. 
 
ARGO arbejder med ”minimal deponering” og deres deponeringsstrategi, blandt andet gennem 
netværket DepoNet, hvor der kigges på mulighederne for: 
 

 At opdele affaldstyper efter deponeringsegenskaber F.eks. kan det tænkes, at 
affaldstyper, som er uproblematiske i forhold til frigivelse af problematiske stoffer til det 
omkringliggende miljø, kan deponeres sammen, og andre affaldstyper skal muligvis 
undergå stabilisering inden deponering. 

 At ligge noget af nutidens affald, som ved en umiddelbar betragtning er 
deponeringsegnet, i stedet bør/skal lægges i ”fjernlager” med henblik på fremtidig 
ressourceudnyttelse. 

 At oprette en liste en liste over affaldstyper som IKKE er deponeringsegnet under de 
nuværende forhold. 

 

9.3 Affaldsmængder til deponering  

9.3.1 Mængder til deponering frem til og med 2020 
Affaldsmængderne som deponeres på Audebo har i en årrække ligget omkring 18.000 - 20.000 
ton pr. år, se Tabel 39 og Figur 20. På Audebo deponeres også affald fra kommuner udenfor 
ARGOs opland. Det er dog pt. relativt små mængder, i 2020 svarende til 8 tons asbestholdigt 
affald og 63 tons øvrigt deponiaffald. Disse mængder er indeholdt i Tabel 39. 
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Tabel 39: Deponerede affaldsmængder for 2015 til 2020. Indeholder også affald fra kommuner udenfor ARGOs 
opland, som i 2020 blev der udgjorde 63 tons øvrigt deponiaffald, 60 tons PCB-holdigt affald, 1 ton sand og 
ristestof fra renseanlæg og 8 tons asbestholdigt affald (Der har i årene 2015 - 2020 været deponeret mellem 93 
og 267 tons pr. år fra kommuner udenfor ARGOs opland). 

Indvejning (ton) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Afvandet slam TS > 20 %  90 318 136 123 56 240 
Øvrigt deponiaffald* 14.369 12.402 10.134 10.106 9.056 9.170 
Jord klasse I-II     3       
PCB-holdigt affald  424 222 535 842 415 398 
Sand og ristestof fra renseanlæg  501 395 1.166 477 859 373 
Samlet deponeret excl. asbest 15.383 13.337 11.973 11.548 10.386 10.193 
              
Asbestholdigt affald  6.257 5.753 6.358 6.157 9.832 9.463 
Samlet deponeret inkl. asbest 21.640 19.090 18.332 17.705 20.218 19.656 

* De største bidrag er typisk: isoleringsmaterialer, blandet byggeaffald, deponicontainere fra 
genbrugspladser, flyveaske, slagger, filtermaterialer og affald fra sandblæsning (i nævnte 
rækkefølge). 
 

 

Figur 20: Deponerede mængder af asbest samt øvrigt deponiaffald for 2015 til 2020. 

 
Ser man isoleret på blandingsfraktionen ”øvrigt deponiaffald” viser Figur 20, at der fra 2015 og 
frem har været et konstant fald i mængden af deponeret affald. Alene fra 2015 til 2019 er faldet 
på ca. 1/3-del (fra ca. 14.400 ton til ca. 9.100 ton). De største bidragsydere af ”øvrigt 
deponiaffald” er typisk isoleringsmaterialer, blandet byggeaffald, deponicontainere fra 
genbrugspladser (ARGOs egne samt eksterne), flyveaske, slagger, filtermaterialer og affald fra 
sandblæsning (i nævnte rækkefølge). 
 
Det er desuden værd at bemærke, at mængden af asbestholdigt affald deponeret i 2019 ligger 
væsentlig højere end i de foregående år. En væsentlig årsag hertil er, at der i 2019 har været 
tilført store mængder asbestholdigt affald bl.a. i forbindelse med oprydning efter et par store 
brande, hvor det har været nødvendigt at fjerne og deponere overfladejord forurenet med asbest 
fra eksploderede tagplader. 
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I 2020 er mængden af asbestholdigt affald forblevet høj, da mange borgere grundet nedlukning 
og øget fritid under corona har været i gang med byggeaktiviteter, såsom mindre 
nedrivningsprojekter (skure mv.). I 2021 ser mængden ud til at forblive høj da der fra januar til 
november 2021 er deponeret 8.908 tons asbestholdigt affald. Mængden af asbestaffald hænger 
direkte sammen med omfanget af ombygninger og nedrivninger. Noget af stigningen i 2020 og 
2021 var formodentlig fortsat forårsaget af aktiviteter der blev sat i gang under corona-perioden, 
og det er derfor usikkert om det er et forbigående eller et mere varigt niveau. 
 
For at modvirke spredning af asbestfibre er der i miljøgodkendelsen krav om afdækning af 
asbestholdigt affald. På deponiet i Audebo bruges der knust beton til den daglig afdækning. Denne 
mængde fremgår af Tabel 40. Mængden til afdækning er faldet, da der ud fra en konkret 
driftsvurdering og med tilladelse fra Miljøstyrelsen er sket en justering i praksis fra tidligere at 
skulle afdække hvert læs asbestholdigt affald til nu kun at skulle afdække det asbestholdige affald 
dagligt. 
 

Tabel 40: Mængder til afdækning af asbest affald på Audebo deponi for 2015 til 2020. 

Afdækning (ton) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Knust beton, afdækning asbest 17.887 16.380 18.491 8.501 11.371 9.743 

 

9.3.2 Affaldsklasser og deponeringsceller 
Affald til deponering skal, for at kunne modtages, være optaget på anlæggets positivliste, fastsat 
af miljømyndigheden. Desuden skal alt affald være anvist af en kommune og deklareret af 
affaldsproducenten.  
Ved indvejning kontrolleres om affaldet passer til deklarationen og affaldet vurderes desuden 
visuelt ved aflæsningen i forhold til overensstemmelse med deklaration og evt. sorteringskrav. 
 
Deponiet i Audebo er godkendt til følgende affaldsklasser: 
 

 Mineralsk affald (Ikke farligt affald med et indhold af organisk kulstof < 50 g. pr. kg)  
o Asbest 
o Andet mineralsk affald  

 Blandet affald (Ikke farligt affald med et indhold af organisk kulstof > 50 g. pr. kg) 

Deponiet er indrettet således, at der pt. er to aktive deponeringsceller: 
 

 Celle 7: Celle udelukkende for asbestholdigt affald 
 Celle 5: Celle for blandet affald (bruges til deponering af både blandet affald og mineralsk 

affald undtaget asbest). 
o Internt på celle 5 er der desuden etableret et afgrænset og afmærket område, 

hvor PCB-holdigt affald deponeres. 

Oversigtskort over cellerne fremgår af Figur 21. 
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Figur 21: Oversigtskort over Audebo deponi. 

 

9.3.3 Affaldets fordeling på affaldsklasser og deponeringsceller 
De 19.431 ton affald, som blev deponeret i 2020, fordeler sig som vidst i Tabel 41. Det ses at 
både ”Andet mineralsk affald” og ”Blandet affald” i øjeblikket deponeres på celle 5.  
 

Tabel 41: Deponerede mængde fordelt på cellerne på Audebo i 2020. 

Mineralsk 

affald samlet 

15.650 ton 

9.454 ton Asbest Deponeret på 

celle 7 

 

6.195 ton Andet 

Mineralsk 

affald  

Deponeret på 

celle 5 sammen 

med blandet 

affald 

Fordelt på 11 affaldstyper:  
 Største enkelttype Mineraluld 3.236 

ton 
 Blandet Bygnings- og 

Nedrivningsaffald 2.055 tons 
 Bundaske, slagge og kedelstøv fra 

kombineret forbrænding 230 tons 
 Øvrige 8 affaldstyper fra 36 til 134 

ton 

Blandet affald 

samlet 3.780 

ton 

3.795 ton Blandet 

affald 

Deponeret på 

celle 5 

Fordelt på 13 affaldstyper:  
 Deponiaffald fra genbrugspladser 

2.705 tons* 
 Andet affald – herunder blanding af 

materialer - fra mekanisk behandling 
af affald 435 tons 

 Ristegods 315 
 Øvrige 10 affaldstyper fra 1 til 90 

ton 

11 ton Affald med 

PCB 

Deponeret på 

celle 5 

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald  

 

* Generelt var mængden af affald fra genbrugspladsen faldende indtil før 2019, men steget 
voldsomt under corona.  
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Ser man på kilderne til det affald der deponeres, kan det konstateres, at 48 % af den asbest som 
deponeres, kommer fra erhverv, mens 52 % er registreret at komme fra husholdninger 
(genbrugspladser), se Figur 22. Mængden fra genbrugspladserne vil både omfatte asbest 
afleveret af selvbyggere/gør-det-selv folk og fra mindre håndværksfirmaer som benytter 
genbrugspladserne. 
 

 

Figur 22: Fordelingen af deponeret Asbestholdigt affald mellem erhverv og husholdninger (genbrugspladser).  

 

Ser man på mængden af deponeret ”øvrigt deponiaffald” kommer 69 % af affaldet fra erhverv, 
mens 31 % kommer fra genbrugspladserne (husholdninger), se Figur 23. 
 

 

Figur 23: Fordelingen af deponeret ”Øvrigt deponiaffald” mellem erhverv og husholdninger (genbrugspladser).  
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9.4 Forventet udvikling i deponeringsmængder 

9.4.1 Faktorer med betydning for udvikling i deponeringsmængde 
I forhold til den fremtidige udvikling i mængden af affald som skal deponeres på Audebo, vil man 
kunne forvente, at udviklingen vil være styret af følgende faktorer:   
 

 Ændring i affaldsmængden som følge af den samfundsøkonomiske udvikling. 
 Flytning af affald op i affaldshierarkiet til energiudnyttelse, anden endelig 

materialenyttiggørelse eller genanvendelse. 
 Affald som flyttes ned i affaldshierarkiet p.g.a. risiko for spredning af miljøfarlige stoffer. 
 Tilførsel af affald fra områder uden for ARGOs opland. 

 

Generel udvikling i samfundsøkonomien 
Ifølge miljøprojekt 204423 forventes deponeringsmængden at stige fra 2020, se Tabel 42. 
 

Tabel 42: Miljørapport 2044 (Frida 2017) - estimater på udvikling i årlig deponeringsmængde som følge af 
samfundsøkonomisk udvikling. 

Miljøstyrelsens estimat af stigning i 
deponeringsmængde fra 

Fra 
2015-
2020 

Fra 2020 
til 2025 

Fra 
2025 til 
2030 

Husholdninger 9 % 14,5 % 9,5 % 
Erhverv -9 % 10 % 5,5 % 

 
Dette er dog ikke den udvikling som på nuværende tidspunkt afspejles i de senere års deponerede 
mængder (se Tabel 39 og Figur 20 over udvikling i deponering af ”øvrigt deponiaffald” i perioden 
2015 – 2020). 
 
Flytning af affald op i affaldshierarkiet til energiudnyttelse eller genanvendelse 
En flytning af affald fra deponering kan enten ske ved centrale indsatser, eller ved at ARGO og 
kommunerne forsat og systematisk gennemgår de enkelte affaldstyper i forhold til at vurdere: 
 

1. Om dele af det blandede affald, med en bedre sortering hos affaldsproducenten eller 
gennem forsortering, kan flyttes til energiudnyttelse, anden endelig 
materialenyttiggørelse eller genanvendelse 

2. Om noget af det homogene affald, evt. med en forbehandling, kan flyttes til 
energiudnyttelse, anden endelig materialenyttiggørelse eller genanvendelse 

For at fremme denne udvikling har ARGO besluttet at gennemføre et projekt med 
”minimaldeponering”, hvor det skal vurderes om, og i givet fald hvordan, mindre eller større dele 
af de enkelte affaldstyper evt. vil kunne flyttes til anden behandling.  
 
Som en start på indsatsen har ARGO indført at alle læs med blandet affald til deponering, som 
ikke kommer fra forsorteringsanlæg, selektiv håndtering eller fra genbrugspladser, skal aflæsses 
på et forsorteringsareal. Det har vist sig at godt 10 % af indholdet i disse læs kan frasorteres til 
energiudnyttelse og genanvendelse. 
 
Flytning af affald ned i affaldshierarkiet på grund af risiko for spredning af miljøfarlige stoffer  
På samme måde som der er affald, der muligvis kan flyttes op i affaldshierarkiet, vil der også 
kunne være affaldsmængder som flyttes ned grundet lovkrav og grænseværdier fastsat af 
Miljøstyrelsen. Det kunne typisk være i forbindelse med, at myndighederne bliver opmærksomme 
 
23 Miljøprojekt nr. 2044, 2019. Fremskrivning af generering og behandling af affald. Frida 2017. 
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på risikoen for spredning af miljøfarlige stoffer, på baggrund af lovkrav og større fokus på 
screening og analyser af bygninger og bygningsdele inden ombygning eller nedrivning. Aktuelt er 
der således stor opmærksomhed på at undgå spredning af specielt PCB og tungmetaller fra 
bygningsaffald.  
 
Mulig tilførsel af affald fra områder uden for ARGOs opland 
ARGOs deponi i Audebo er etableret for at dække den forpligtigelse24 som ARGOs ejerkommuner 
har til at kunne anvise affald til deponering. De øvrige affaldsselskaber på Sjælland, i 
Københavnsområdet og på Lolland-Falster har tilsvarende deres deponier. 
De øvrige affaldsselskaber på Sjælland undtagen Københavnsområdet har mulighed for at udvide 
deres deponikapacitet. ARGO følger den manglende kapacitet i Københavnsområdet, og modtager 
allerede i dag mindre mængder deponiaffald derfra. 
 

9.4.2 Deponeringsmængderne forventes at være relativt stabile i planperioden  
På baggrund af de seneste års deponerede mængder og den forventede effekt af ”minimal 
deponering” forventes deponeringsmængderne i de kommende år at være forholdsvis stabile med 
forhåbning om et svagt fald. 
 
Mængden af asbestaffald vil i mange år frem være styret af løbende renoverings- og nedrivnings-
aktivitet, idet der stadigt er mange bygninger med gamle eternittage.  
 
Trods Miljøstyrelsens estimat om stigende mængder deponiaffald, har der på deponiet i Audebo i 
en årrække været et svagt fald i de deponerede mængder. Undtagelsen har været 2019 og 2020, 
hvor mængden af især asbestaffald er steget. Det kan ikke på nuværende tidspunkt siges om det 
er en blivende ændring eller et forbigående billede forårsaget af øgede byggeaktiviteter under 
corona-tiden. 
 
ARGO forventer derfor, at der i de kommende år skal deponeres ca. 19.000 ton pr. år: 
 

 Asbestholdigt affald  ca. 9.000 ton pr. år 
 Andet mineralsk affald  ca. 3.500 ton pr. år 
 Blandet affald  ca. 6.000 ton pr. år 
 PCB-holdigt affald          ca.    500 ton pr. år 

 

9.5 Andre aktiviteter i Audebo Miljøcenter 
Udover deponering forventes der fremover fortsat at foregå følgende aktiviteter på Audebo 
Miljøcenter: 
 
Sortering af læs udtaget til kontrol eller ikke-sorterede læs, som tages ind på ARGOs 
sortererplads. Hér udsorteres materialer til energiudnyttelse, anden endelig 
materialenyttiggørelse eller genanvendelse før resten af læsset deponeres som blandet affald.  

Neddeling af rent træ fra genbrugspladser, som efterfølgende sendes til produktion af spånplader. 
Jfr. nyligt udsendt lovforslag25 må neddeling af rent træ i Audebo muligvis ikke længere finde sted 

 
24 Kommunerne skal etablere ordninger for eller anvise erhvervsaffald til energiudnyttelse eller deponering (obligatorisk benyttelse) og skal tilbyde 

virksomheder adgang til mindst én genbrugsplads (frivillig tilmeldeordning). Miljøministeriet, 2020. Bekendtgørelse om affald. BEK nr 2159 af 

09/12/2020 
25 Energistyrelsen, 2021. Høring - udkast til lovforslag om nye rammer for kommunal behandling af affald til materialenyttiggørelse, indsamling af 

erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og økonomisk tilsyn 
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efter 30. juni 2022. ARGO afventer endelig lovgivning, men forudser et muligt ophør af neddeling 
af rent træ ultimo juni 2022. 

Neddeling og omlastning af stort brændbart affald fra erhverv og brændbart affald sfra 
genbrugspladser, som efterfølgende transporteres til ARGO i Roskilde til energiudnyttelse.  

Omlastning af metal fra genbrugspladser. 

Omlastning af restaffald fra husholdninger fra Odsherred og Holbæk. ARGO har indgået aftale 
med en renovatør om leje af et areal som ARGO ejer, men pt. ikke bruger. Renovatøren bruger 
det lejede areal til omlastning af restaffald fra husholdninger. Arealet er tænkt til engang i 
fremtiden at kunne bruges til udbygning af kapaciteten for Audebo deponi. 

Omlastning af gips fra genbrugspladser. 
 
Mængderne fra disse aktiviteter fra 2015 til 2020 fremgår af Tabel 43. 
 

Tabel 43: Oversigt over mængder fra andre aktiviteter i Audebo Miljøcenter fra 2015 til 2020. 

Aktivitet (tons) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sortering af læs 1.790 1.708 1.726 1.766 1.673 1.386 

Neddeling af rent træ 3.188 6.973 8.801 9.367 12.953 14.042 

Neddeling og omlastning af 
brændbart affald og polstrede 
møbler 19.860 19.394 22.191 12.288 15.574 13.672 

Omlastning af metal 2.049 2.036 2.322 2.476 2.466 2.229 

Omlastning af restaffald fra 
husholdninger 5.255 695 4.238 11.578 12.455 14.932 

Omlastning af gips 2.325 2.744 2.153 879 960 693 

 

9.6 Kapacitet og udbygningsbehov på deponiet i Audebo 
Deponiet i Audebo er beliggende på Hagesholmvej i et inddæmmet område på Lammefjorden, 
hvilket har muliggjort anlæggelse af et moderne deponi, hvor membranen, som skal beskytte 
omgivelserne mod udsivning af forurenet vand (perkolat), er placeret under områdets primære 
grundvandsniveau. Det betyder at evt. utætheder som måtte opstå i membranen, i givet fald vil 
få grundvand til at sive ind i deponiet i stedet for at perkolat kan sive ud af deponiet. 
De første celler på deponiet i Audebo blev taget i brug i 1990, og det oprindeligt udlagte 
deponiområde er på ca. 17 ha. Tre celler dækkende ca. 5 ha er afsluttet og slutafdækket og er nu 
overgået til efterbehandlingsfasen.  
 
I tillæg til de oprindeligt udlagte område blev der i maj 2015 vedtaget en ny lokalplan26 for 
deponiet med udlæg af yderligere godt 16 ha som deponeringsareal, således at det samlede 
mulige deponeringsareal udlagt i lokalplanen er ca. 32 ha (område III på det viste kortbilag 5, 
anvendelsesområder fra lokalplanen), se Figur 24. Der er således lokalplansmæssigt sikret 
udbygningsmuligheder langt ud i fremtiden. Oversigtskort over fremtidige celler fremgår af Figur 
25. ARGO ejer i alt 75 ha land, hvori Audebo deponi indgår.   
 

 
26 Holbæk Kommune, Lokalplan 6.13. Affaldshåndteringsanlæg ved Audebo  
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Figur 24: Anvendelsesplan for deponi på Audebo. Område III er det i lokalplanen udlagte deponeringsareal26.  
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Figur 25: Oversigtskort over fremtidige udvidelsesmuligheder på Audebo.  

 

9.6.1 Behov for etablering af to nye deponeringsceller i planperioden  
Der er i øjeblikket to aktive deponeringsceller på Audebo Miljøcenter. En celle for asbestholdigt 
affald benævnt ”celle 7”. Desuden en celle som bruges til deponering af blandet affald inkl. PCB-
holdigt affald og til andet mineralsk affald end asbest, benævnt ”celle 5”. 
ARGO har i forbindelse med årsrapport27 2020 opgjort restvolumenet for de to deponeringsceller 
pr. 1. januar 2021: 
 

 Celle 7 (for asbest) 70.685 m3 
 Celle 5 (for blandet affald) 55.214 m3 

 
27 Rambøll, 2021. Audebo Miljøcenter Årsrapport 2020. Marts  
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Data for 2021 er brugt til at estimere rest-volumen fra 1. januar 2022, se Tabel 44. 
Restlevetiderne betyder at ARGO forventer at skulle have nye celler klar: 
 

 til erstatning for asbestcellen senest i år 2024 og  
 til erstatning for den blandede celle senest ved udgangen af 2025  

 

Tabel 44: Restlevetid nuværende deponiceller. Se forventninger under afsnit 9.4.2 Deponeringsmængderne 
forventes at være relativt stabile i planperioden.  

 Celle 7 Celle 5 

  Asbest Blandet celle 

Rest-volumen, 1. januar 2021 (m3) 70.685 55.214 

Volumen brugt i 2021 (m3) 19.670 9.949 

Rest-volumen, 1. januar 2022 (m3) 51.015 45.265 

Rest-levetid, 1. januar 2022 (år) 2,8 4,1 

Ny celle skal være klar   2023 2025 

 

9.6.2 Afklaring, undersøgelse og forberedelsesprojekter inden udvidelse 
Udbygningen af deponiet i Audebo vil kunne ske på to måder. Enten kan de nye celler placeres 
inden for den eksisterende afgrænsning. Alternativt kan deponeringsområdet udvides mod 
sydvest, ud mod motortrafikvejen. 
 
Forberedelses- og planlægningsarbejdet, inkl. afklaring af hvorledes udbygningen skal ske, er 
påbegyndt i 2021. 
 
Fornødne arkæologiske forundersøgelser er gennemført, og det er desuden tilkendegivet, at der 
ikke vil skulle foretages fornyet miljøvurdering. Det vil dog kræve særskilt miljøgodkendelse og 
sikkerhedsstillelse, ligesom der kan blive behov for en ændring af gældende lokalplan. Der vil 
desuden skulle ansøges om udvidet udledningstilladelse hos kommunen. I forhold til ønske om 
øget udledningstilladelse har ARGO i 2021 udført forsøg med fjernelse af tungmetaller, som 
fortsætter i 2022 ifm. et MUDP projekt for fjernelse af flourstoffer. 
 

9.7 Miljøforhold og efterbehandling (lukkede celler på Audebo samt deponierne i Køge 
og Hedeland) 

9.7.1 Miljøpåvirkninger og miljøgodkendelse 
Miljøforhold omkring deponiets daglige drift og efterbehandling er reguleret i anlæggenes 
miljøgodkendelse. Miljøpåvirkningerne fra affaldsdeponier kan deles i dem, der er i driftsfasen og 
dem der er efter nedlukning i efterbehandlingsfasen. 
 
I driftsfasen er der en række mulige påvirkninger i form af støj, støv, lugt og affaldsflugt, som 
ARGO naturligvis har fokus på at håndtere i den daglige drift. 
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De langsigtede miljøpåvirkningerne fra et deponi kan grundlæggende deles i to: 
 

1. Udvaskning af miljøbelastende stoffer enten som direkte udvaskning (den primære 
belastning fra mineralsk affald) eller udvaskning af nedbrydningsprodukter efter primært 
biologiske nedbrydningsprocesser inde i deponiet. 

2. Afgasning af miljøbelastende stoffer dannet gennem biologiske nedbrydningsprocesser. 
Det er primært metan. 

 
Udvaskning af miljøbelastende stoffer håndteres i driftsperioden og i efterbehandlingsperioden 
ved opsamling og behandling af perkolat.  
 
Opsamling og behandling af perkolat skal ske i hele driftsperioden og i den efterfølgende 
efterbehandlingsfase indtil indholdet af miljøfremmede og skadelige stoffer er så lavt at det ikke 
vurderes at udgøre en fare og belastning for omgivelserne (grundvand eller overfladevand). 
 
Ud over den løbende opsamling og behandling af perkolat sker der i både drift- og 
efterbehandlingsfasen en løbende overvågning af grundvand og overfladevand i omgivelserne 
således, at der ved en evt. uventet og uacceptabel påvirkning kan iværksættes afhjælpende 
foranstaltninger.  
 
Afgasning af miljøbelastende stoffer vil almindeligvis primært være i form af metangas, der opstår 
i forbindelse med de biologiske nedbrydningsprocesser i det deponerede affald. Metanen er en 
kraftig drivhusgas. Metangassen er hidtil blevet regnet for at være ca. 25 gange så kraftig som 
CO2, men op mod klimakonferencen (COP26), har der været stigende opmærksomhed omkring, 
at metan på kortere sigt (20-30 år) har en endnu højere klimaeffekt, mens det kun er i en 
længere tidshorisont hvor metan nedbrydes til CO2, at man kan regne med at den er 25 gange 
kraftigere. Det kan derfor forventes, at man fremadrettet vil skulle regne med 3–4 gange højere 
klimaeffekt af metan.  
 

9.7.2 Efterbehandling og sikkerhedsstillelse 
Når en celle er fyldt og slutafdækket overgår cellen til det, der benævnes efterbehandlingsfasen. 
 
Efterbehandlingsperioden varer indtil nedbrydning, stabilisering og udvaskning af miljøbelastende 
stoffer er så fremskreden, at der ikke sker uacceptabel påvirkning af omgivelserne. 
Efterbehandlingsperioden fastsættes i udgangspunktet til 30 år. Hvis det viser sig, at nedbrydning 
og udvaskning ikke er færdig efter de 30 år, kan miljømyndigheden forlænge 
efterbehandlingsperioden. 
 
I dag skal man ifølge deponeringsbekendtgørelsen og EU’s direktiv om deponering gå efter at 
samle omkostningerne til efterbehandlingen i en sikkerhedsstillelse som spares op over 
driftsperioden. 
Størrelsen af sikkerhedsstillelsen skal godkendes af miljømyndigheden. Hvis størrelsen af 
sikkerhedsstillelsen viser sig at være utilstrækkelig, vil affaldsselskabet skulle udrede de 
yderligere efterbehandlingsomkostninger. Ordningen med sikkerhedsstillelse har kun eksisteret i 
godt 20 år, hvilket bl.a. betyder, at deponier som er etableret før ordningens ikrafttræden vil have 
forholdsvis mindre henlæggelse.  
 
ARGO er meget opmærksom på løbende at vurdere:  
 

 Efterbehandlingsperioden i forhold til sikkerhedsstillelse. 
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 Om dele af deponiet teknisk vil kunne overgå til passiv fase før andre. 
 Om man i forhold til de modtagne affaldstyper, celleinddeling og deponeringspraksis har 

mulighed for at påvirke nedbrydnings- og udvaskningsperiodens længde. 
 

Audebo deponi – tre celler i efterbehandlingsfase 
På deponiet i Audebo er tre celler (nr. 1, 2 og 4) slutafdækket og dermed overgået til 
efterbehandlingsfasen. Perkolat fra deponiet i Audebo sendes til renseanlæg i Holbæk og skal jfr. 
udledningstilladelse og miljøgodkendelse overholde visse fastsatte maksimumkrav til indhold af en 
række miljøfarlige stoffer.  
 
På de tre afsluttede celler i Audebo har der været etableret et indvindingssystem, hvor gassen 
blev suget ud og afbrændt i en fakkel. I 2016 indgik ARGO ind i et udviklings- og forsøgsprojekt 
sammen med Miljøstyrelsen om at etablere med et kompostlag (biocover) over de afsluttede 
celler på Audebo, hvor metan nedbrydes biologisk. Biocoveret blev etableret i 2019 (over arealet 
af alle de afsluttede celler) og de seneste målinger28 i januar 2021 har vist meget lidt udledning 
fra de anlagte biocovers, med en totalemission på 3,5 kg time-1. 
Udviklings- og forsøgsprojektet med biocover følges nøje og der suppleres løbende med kompost 
hvis nødvendigt. Efter projektperioden fortsætter ARGO med måling af metanudslip og udskiftning 
af biocoveret efter behov. Pt. udskiftes det etablerede biocover hvert andet år. 
 
Hedeland - deponi i efterbehandlingsfase 
Hedeland er lukket som aktivt deponi og blev endelig slutafdækket i 2009. Deponiet er således i 
sin efterbehandlingsfase, hvor perkolat forsat opsamles og behandles og hvor der forsat sker 
monitering i forhold til evt. påvirkning af omgivelserne. ARGO arbejder intenst på at mindske 
miljøpåvirkninger fra Hedeland deponi og dermed holde drifts- og moniteringsomkostningerne til 
et minimum. ARGO er i løbende dialog med Miljøstyrelsen, Region Sjælland samt Roskilde og 
Greve Kommune. 
 
Deponigas29 
I 1988 blev der etableret et gasindvindingsanlæg med 34 og 6 boringer på 2 stk. manifold på 
”gasbjerget” (det største af to ”bjerge” som ligger ved siden af hinanden). Gassen blev sendt til 
Hedehusene og omsat i kedel til fjernvarmeforsyning. Gasselskabet gik konkurs et par år efter.  
I 2002 blev der lavet en aftale med Deponigas ApS om leje af gasindvindingsanlægget og 
teknikhuset. Gassen omsættes i et 110 kWel motorgeneratoranlæg med dual-fuel drift.  
I 2007 blev der etableret et nyt gasindvindingsanlæg på et mindre "bjerg", som ligger ved siden 
af ”gasbjerget”. Det nye anlæg består af 3 faskiner og 22 boringer. Det nye anlæg er koblet 
sammen med det eksisterende gennem en tidligere gastransmissionsledning fra ´motorhuset´ til 
Hedehusene. Med det nye anlæg er gasmængden nu så stor at det tillader at motoren kan køre 
(næsten) kontinuert fuldlastet. 
 
Gassen fra selve deponiet og fra randzonerne rundt om deponiet opsamles og omformes til el. Der 
er i 2020 opsamlet 274.395 m3 deponigas fra ARGOs deponi i Hedeland, hvilket har givet en el-
produktion på 455.495 kWh (de andre år fremgår af Tabel 45). Den opsamlede gas fra især 
randzonerne indeholder en større del ilt i forhold til andelen af metan, hvilket giver en dårligere 
kvalitet og derfor en mindre elproduktion. Derfor er der ingen direkte sammenhæng mellem 
mængden af opsamlet gas og den producerede el. 
  

 
28 Force Technology, 2021. ARGO – Audebo deponi – Måling af metanemission. Rapport 119-32892 B. Måling udført januar 2021. Projektleder: 

Jacob Mønster. 
29 Niras, 2021. Hedeland deponi - Opdateret redegørelse vedr. behov for yderligere tiltag ift. metanudsivning langs randen af deponiet. Projekt nr.: 

215112. August. 
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Tabel 45: Opsamlet deponigas og produceret el for Hedeland deponi for 2016 til 2020. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Opsamlet deponigas (m3) 347.016 240.822 610.625 538.655 274.395 
Elproduktion (kWh) 592.647 399.764 367.846 324.491 455.495 

 
Hedeland deponi fik 1. december 2015 et påbud om afværgepumpning og monitering af 
deponigas fra Hedeland deponi. Langs deponiet er der etableret afværgeboringer i forhold til 
naboejendomme, hvor den nuværende afværgeløsning renser gassen for lugtstoffer o.a. i et 
kulfilter men ikke for metan, hvilket der er givet en midlertidig dispensation for.  
For at reducere udledningen af metan ved en kommende samlet afværgeløsning, hvor der 
oppumpes gas fra afværgeboringer udenfor membranen (med lave metan indhold), overvejer 
ARGO efter anbefaling fra Niras at genindblæse den opsamlede gas i affaldet. Den oppumpede 
gas fra afværgeboringer udenfor deponiet har et betydeligt iltindhold, da det er en blanding af 
iltfattig deponigas og iltholdig poreluft i jordlagene udenfor membranen. Niras vurderer at dette 
iltindhold gør metoden med genindblæsning i affaldet særligt velegnet, da den fungerer bedst 
ved/kræver tilstedeværelse af ilt. Endelig stillingtagen afventer Miljøstyrelsens godkendelse. 
 
ARGO arbejder løbende for minimering af udslip af drivhusgasser, såvel fra selve deponiet som fra 
randzonen.  
 
Grundvandsmonitering30 
Som følge af den konstaterede forurening med pheneoxysyrer ved Hedeland deponi blev det i 
2016 aftalt med Miljøstyrelsen, at der som supplement til den almindelige monitering jf. 
miljøgodkendelsen, skulle suppleres med yderligere prøveudtagninger i de boringer der blev 
udført for at afgrænse den konstaterede forurening. I forbindelse med den konstaterede 
forurening med phenoxysyrer, fik ARGO også lavet ekstra boringer, som ikke var en del af det 
oprindelige moniteringsprogram for Hedeland. 
  
Der er gennemført supplerende monitering i perioden 2017-2020. På baggrund af de gennemførte 
undersøgelser fra 2020 vurderer Rambøll at det ikke kunne fastslås, at den konstaterede 
forurening med phenoxysyrer i området stammer fra utætheder eller overløb fra Hedeland 
Deponi. 
 
På baggrund af disse moniteringer forventes det, at der vil kunne ske en reduktion i omfanget af 
moniteringsprogrammet fremadrettet. Rambøll anbefaler, at der hvert år udarbejdes en 
moniteringsrapport som beskriver udviklingen af indhold af phenoxysyrer, NVOC og chlorid i 
grundvandet omkring Hedeland Deponi. Der er ikke på nuværende tidspunkt ikke opstillet 
stopkriterier for moniteringen ved Hedeland Deponi.  
Som det ser ud nu, har MST ikke givet ARGO mulighed for at reducere moniteringsprogrammet. 
Der gennemføres en revurdering af moniteringsprogrammet igen om 2 år. 
 
Sikkerhedsstillelse 
Reglerne om sikkerhedsstillelse til efterbehandling af deponier blev etableret på et tidspunkt, hvor 
deponiet i Hedeland havde været i drift i mange år.  
Med de efterbehandlingsomkostningerne der er i forhold til deponiet i Hedeland betyder det, at 
efterbehandlingspuljen (sikkerhedsstillelsen) kun i bedste fald kan forventes at strække til de 30 
år, som er teoretiske efterbehandlingsperiode som bruges i forbindelse med fastsættelse af 
sikkerhedsstillelsen. Med udgangspunkt i gennemsnitsudgiften til efterbehandling i perioden 
2015 - 2017 vil den etablerede sikkerhedsstillelse række til godt 12 år. 
 
30 Rambøll 2021. Hedeland deponi – Grundvandsmonitering 2020. Revision V0- UDKAST. Ref. 1100043457. 

\\files\Projects\11000434XX\1100043457\Hedeland Deponi afrapportering marts 2021 Va6.docx 
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Udgiftsniveauet følges derfor løbende med henblik på, om, hvornår og i hvilket omfang evt. 
efterbehandlingsudgifter til deponiet i Hedeland skal indarbejdes i det løbende budget for deponi. 
 
Køge deponi - deponi i efterbehandlingsfase 
Køge deponi blev lukket som aktivt deponi og slutafdækket i 2009. Dog blev det ved miljøtilsyn i 
december 2019 konstateret, at et enkelt mindre område manglede slutafdækning. Den 
manglende slutafdækning er udført i sommeren 2020.  
Deponiet er således i sin efterbehandlingsfase, hvor perkolat fortsat opsamles og behandles og 
hvor der fortsat sker monitering i forhold til evt. påvirkning af omgivelserne. Dette skal fortsætte 
indtil det på baggrund af den løbende monitering vurderes, at den potentielle miljøpåvirkning af 
omgivelserne er så lille at man kan ophøre med dette og pladsen kan overgå til den såkaldte 
passiv-fase. Der var på baggrund af årsrapporten for 2020 (analyser af perkolat og grundvand) 
ingen anledning til øget overvågning eller yderligere foranstaltninger31. Desuden viste en 
overfladescreening i 2017, at der ikke udvikles / udledes deponigas fra Køge deponi. 
 
Sikkerhedsstillelse 
Baseret på gennemsnitsudgift til efterbehandling i perioden 2015 – 2017 vil den etablerede 
sikkerhedsstillelsen rækker til godt 90 år.   
 

9.8 Perspektiv 
Deponeringsaktiviteten er den som er placeret lavest i affaldshierarkiet. 
Deponering bør kun ske med affald som ikke miljømæssigt forsvarligt kan nyttiggøres og 
deponeringen bør derudover foregå på en måde, at påvirkningerne af omgivelserne minimeres.   
 
I Handlingsplanen for cirkulær økonomi vurderes det, at der er rigelig udlagt deponeringskapacitet 
for hele landet frem til udgangen af 2027. Derefter vil der være behov for at etablere ny kapacitet 
for inert affald, men for både mineralsk -, blandet- og farligt affald er den kapacitet der er 
godkendt pr. 1 januar 2016 tilstrækkelig til at deponere de mængder, der er estimeret indtil 
2050.  
ARGO har også udvidelsesmuligheder for pladsen i Audebo, som rækker langt ud over 2050, men 
har inden for de næste par år behov for at udbygge anlægget med nye deponeringsceller.  
 
Derudover indeholder handlingsplanen en række prioriteringer og indsatser, som har betydning i 
forhold til fremtidens deponering af affald. Der er dels de overordnede mål samt to konkrete 
initiativer, der retter sig mod deponering. Overordnet er det handlingsplanens målsætninger om 
at fremme affaldshierarkiet og flytte affald fra deponering mod anden nyttiggørelse eller 
genanvendelse. 
 
Derudover har handlingsplanen to konkrete indsatsområder: 
 

 Risikovurdering og anbefalinger til fremtidens deponering. 
 Lokale tiltag til reduktion af CO2-eq udledning fra deponeringsanlæg. 

  

 
31 Rambøll, 2020. Køge deponi – årsrapport 2020. Udarbejdet af LKK. 
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9.9 Indsatser 
ARGOs strategi (2019 – 2022) og deraf planlagte indsatser ligger helt i tråd med mål og indsatser 
i handlingsplan for cirkulær økonomi. ARGO har således i en årrække haft og har fortsat løbende 
fokus på at reducere metanudslip fra de afdækkede ”passive” celler og afsluttede deponier. 
 
Desuden har ARGO i forbindelse med sin strategi 2019 – 2022 identificeret to indsatser: 
 

 Minimaldeponering 
 Deponeringsstrategi 

 
De planlagte indsatser fremgår af Tabel 46 og er yderligere beskrevet nedenfor.  
 

Tabel 46: Kort oplistning og tidsmæssig placering af indsatser inkl. undersøgelser og udredninger, som er 
igangsat eller planlægges igangsat i planperioden. 

Udviklingsprojekt:  Særligt driftsfokus med løbende evaluering:  
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med 

kommuner 

Deponeringsstrategi (celleinddeling, depot fremfor 
deponering, m.m.). 

    Ingen Internt 
ARGO 

”Minimal deponering” (screening af affaldstyper, 
vurdering af incitamenter, m.m.). 

    Ingen Tæt dialog 

Minimere udslip af drivhusgasser fra Audebo og 
Hedeland. 

    Ukendt Internt 
ARGO 

MUDP projekt på Audebo (rensning af perkolat).     Ingen  Internt 
ARGO  

Planlægning, projektering og etablering af nye celler 
på Audebo. 

    Ingen  Internt 
ARGO  

*) I kolonnen ”gebyreffekt / budget” er anvendt benævnelsen ”ingen” som betyder, at indsatsen kan holdes inden for ARGOs 
nuværende budget, hvor der (se Appendix 3) er indlagt en forventet årlig pris- og lønudvikling på 2,6%. Desuden er der 
anvendt benævnelsen ”ukendt”, som betyder, at der er så store usikkerheder i forhold til omkostninger ved en kommende 
teknologi, regulering eller andet som gør, at gebyreffekten pt. ikke kan kalkuleres. 

 
Handlingsplanen for cirkulær økonomi 
Jf. Handlingsplanen for cirkulær økonomi vurderes det, at der er rigelig deponeringskapacitet for 
hele landet frem til udgangen af 2027. Derefter vil der være behov for at etablere ny kapacitet for 
inert affald, men for både inert -, mineralsk -, blandet- og farligt affald er den kapacitet der er 
godkendt pr. 1 januar 2016 tilstrækkelig til at deponere de mængder, der er estimeret indtil 
2050.  
 
Derudover indeholder handlingsplanen en række prioriteringer og indsatser, som har betydning i 
forhold til fremtidens deponering af affald. Der er dels de overordnede mål samt to konkrete 
initiativer, der retter sig mod deponering. Overordnet er det handlingsplanens målsætninger om 
at fremme affaldshierarkiet og flytte affald fra deponering mod anden nyttiggørelse eller 
genanvendelse. 
 
Derudover har handlingsplanen to konkrete indsatsområder: 
 

 Risikovurdering og anbefalinger til fremtidens deponering. 
 Lokale tiltag til reduktion af CO2-eq udledning fra deponeringsanlæg. 
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ARGOs strategi og planlagte indsatser ligger helt i tråd med disse mål og indsatser i 
handlingsplanen. ARGO har således i en årrække haft og har fortsat løbende fokus på at reducere 
metanudslip fra de afdækkede ”passive” celler og deponier. 
Desuden har ARGO i forbindelse med sin strategi 2019 – 2022 identificeret to indsatser: 
 

 Minimaldeponering 
 Deponeringsstrategi  

 
Deponeringsstrategi 
ARGO har i sin strategi 2019-2022 sat fokus på deponeringsstrategi. ARGO har i første omgang 
valgt at lade det ske ved at indgå aktivt i et fælles arbejde under DepoNet (netværk for 
deponeringsanlæg i Danmark). 
 
ARGO vil foretage en statusvurdering i forhold til, om der ud af arbejdet i DepoNet vil kunne 
drages konklusioner, der skal indarbejdes i planlægningen af de nye celler i Audebo.  
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. 

 
ARGO er med i DepoNet, som arbejder med deponeringsanlæggenes rolle i fremtidens cirkulære 
økonomi. Dette omfatter blandt andet behovet for nye deponeringsstrategier, herunder 
opbevaring frem for deponering, nye måder at indrette og drifte anlæg på, kritisk vurdering af 
hvilke materialer der ikke er deponeringsegnet, samt organisering på landsplan med mulighed for 
adgang til deponeringskapaciteten for alle. I DepoNet regi er der igangsat følgende projekter: 
 

 Selektiv deponering: Med begrebet selektiv deponering introduceres en opdeling af 
affaldstyperne efter deponeringsegenskaber F.eks. kan det tænkes, at affaldstyper, som 
er uproblematiske i forhold til frigivelse af problematiske stoffer til det omkringliggende 
miljø, kan deponeres sammen, og andre affaldstyper skal muligvis undergå stabilisering 
inden deponering. 

 Depot eller deponering: kan noget af nutidens affald, som ved en umiddelbar betragtning 
er deponeringsegnet, i stedet bør/skal lægges i ”fjernlager” med henblik på fremtidig 
ressourceudnyttelse? Forud for dette rejser der sig en række principielle spørgsmål, som 
skal belyses og afklares. I dette projekt ønskes de tekniske og juriske forhold omkring det 
at lægge affald i depot kortlagt og beskrevet (hvad, hvem og hvordan). 

 Fra positivliste til negativliste: kan det give anledning til at oprette en liste over 
affaldstyper som IKKE er deponeringsegnet under de nuværende forhold? 

 
I DepoNet netværket er der desuden blevet udarbejdet et værktøj til fremtidig og mere retvisende 
beregning af sikkerhedsstillelse. Dette værktøj er nu overdraget til Miljøstyrelsen til godkendelse. 
 
”Minimal deponering” 
Minimaldeponering knytter sig direkte til affaldshierarkiets målsætning og har til formål at sikre, 
at der deponeres mindst muligt både i forhold til affaldstyper og mængder. Projektet omfatter 
bl.a.: 
 

 Gennemførelse af screening af affaldstyper hvor der eventuelt kan være potentiale for at 
mindre eller større dele flyttes op i affaldshierarkiet. 
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 Vurdering af incitaments effekter i den eksisterende taktstruktur 
 
I projektet vil der være særlig fokus på mineraluldsaffald, som var den største enkelttype af andet 
mineralsk affald der blev deponeret i 2020, nemlig 3.236 ton. 
 
Mineraluld er en fællesbetegnelse for isoleringsmaterialer af enten stenuld eller glasuld. 
Mineraluldsaffald har to klassificeringer i affaldslisten: 
 

 Produceret før 1997; farligt affald 
 Produceret efter 1997; ikke-farligt affald, så frem det kan dokumenteres. 

 
En blanding af mineraluld produceret før og efter 1997 klassificeres som farligt affald. 
 
Affald af stenuld kan genanvendes til produktion af f.eks. nyt stenuld. Stenuld genanvendes ved 
høje temperaturer og kan tåle mere kontaminering, hvorimod glasuld ved genanvendelse skal 
være relativt rent og potentialet for at genanvende glasuld er ifølge Miljøstyrelsens oplysninger 
begrænsede32. Glasuld kan f.eks. indgå i anden endelig materialenyttiggørelse i LECA-klinker, 
hvorved ler-mængden kan reduceres.  
 
Selvom mineraluld er klassificeret som farligt affald kan det stadig genanvendes hvis 
affaldsbehandleren er godkendt til at håndtere farligt affald. Rockwool har sådan en 
godkendelse33. Rockwool har tilrettelagt sin kvalitetssikringsprocedure og modtagekontrol 
således, at al levering i Danmark skal ske gennem RGS Nordic. 
 
Norrecco A/S, Nordic Waste A/S, Teknologisk Institut, NCC Industry A/S, Strøjer Tegl A/S og 
Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER er ved at undersøge mulighederne for genanvendelse af 
glasuld. 
 
En anden stor fraktion som optræder på Audebo deponi er knust beton til afdækning. Da 
asbestaffald skal afdækkes dagligt, bruges der relativt store mængder nedknust beton til denne 
afdækning. ARGO vil derfor løbende vurdere, og sikre at det afdækningsmateriale, som skal 
anvendes, er af en så lav ressourcemæssig kvalitet som muligt. 
 
MUDP projekt på Audebo 
Ved sikring af rent vand er der forsat fokus på mindsket udledning til vandmiljøet af 
miljøfremmede stoffer som lægemidler og pesticider, men også af en gruppe af persistente, 
organiske forbindelser, herunder PFAS (Per- og PolyFluorAlkyl Substances). PFAS omfatter en stor 
gruppe stabile, lang- og kortkædede fluorerede forbindelser, som er svært nedbrydelige, også 
med gængse oxidationsteknologier som ozonering og avanceret oxidation. Deres smudsafvisende 
og brandhæmmende egenskaber er bl.a. blevet anvendt til imprægnering af tekstil og tæpper, 
som komponent i maling og som brandslukningsskum til bekæmpelse af oliebrande (jetdiesel, 
benzin og dieselolie). PFAS-forbindelser er detekteret overalt; i spildevand og slam, i perkolat 
samt i grundvand fra bl.a. flyvestationer og beredskabet. 
 
Håndtering af PFAS-holdigt vand sker i dag ved brug af aktivt kul, der passivt adsorberer PFAS-
forbindelser. Det aktive, forurenede kul transporteres efterfølgende til Holland, hvor det 
afbrændes ved høje temperaturer for at sikre, at PFAS-forbindelser og biprodukter forsvinder. 

 
32 Miljøstyrelsen, 2021. Mineraluld. https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/mineraluld/ 
33 Andersen, 2014. Viden om isolering. Byg Cirkulært. http://www.bygcirkulaert.dk/portfolio-items/viden-om-

isolering/#:~:text=Hvis%20ikke%20det%20kan%20dokumenteres%2C%20at%20mineralulden%20er,i%20en%20godkendt%20process%2C%2

0som%20for%20eksempel%20Rockwools. 
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Denne metode er ikke bæredygtig og afsætter et kraftigt CO2-aftryk, da det aktive kul heller ikke 
kan regenereres. 
I MUDP projektet vil der med udgangspunkt i super kritisk vand-oxidation (SCWO) blive udviklet 
et mere bæredygtigt teknologikoncept, som reducerer både miljøpåvirkning og behandlingspris for 
perkolat og PFAS-holdigt vand fra jorddeponering.  
 
SCWO-teknologien er særdeles interessant, idet den kan nedbryde PFAS-forbindelserne til CO2, 
vand og en svag flussyre, som kan opsamles. Dog vil det være relativt omkostningstungt at 
behandle store vandmængder, som er forurenet med en kompleks blanding af stoffer, der kan 
fjernes på anden vis. Derfor er der behov for udvikling af dels en forbehandlingsteknologi for at 
fjerne andre, mindre problematiske stoffer i vandet, dels en opkoncentreringsteknologi for at 
sænke prisen per behandlet kubikmeter. Sidstnævnte anvendes, ved at PFAS-forbindelserne først 
adsorberes til fx aktivt kul og efterfølgende trækkes ud af kullet igen ved eluering. Dette eluent, 
der indeholder høje koncentrationer af PFAS-forbindelser, behandles efterfølgende med SCWO, 
hvorved stofferne helt nedbrydes. Der er i et mindre InnoMT-projekt opnået proof-of-concept. Der 
er dog stadig et stort behov for udvikling af forbehandlings- og opkoncentreringsteknologien for at 
kunne færdigudvikle et endeligt teknologikoncept til komplet fjernelse af PFAS-forbindelser i 
miljøet: 
 

 Forbehandlingsteknologi til fjernelse af andre, ikke-persistente stoffer fra fx perkolat 
 Identifikation af omkostningseffektive adsorbenter til PFAS-opkoncentrering 
 Valg af eluent (koncentration og type) til effektiv eluering af PFAS 
 Dokumentation for nedbrydning af uønskede PFAS-forbindelser i forskellige vandtyper, 

herunder perkolat, ved SCWO. 
 
Projektets resultater vil kunne danne basis for det endelige design af en fuldskala forbehandlings- 
og opkoncentreringsteknologi inden SCWO-behandling, inklusive estimering af CAPEX/OPEX for 
>99 % reduktion af PFAS-forbindelser fra perkolat og fra vand fra deponier, der håndterer PFAS-
forurenet jord. 
 
Audebo Miljøcenter bidrager og deltager i projektets indledende arbejdspakker for udvikling af 
forbehandlingsteknologier for fjernelse af andre stoffer (fx oliestoffer og tungmetaller) gennem 
flokkulering og membranfiltrering. 
 
Nye celler til deponi 
ARGO vil i 2022 udbyde planlægning og projektering af nye celler på Audebo. Udbygningen vil 
blive udbudt i etaper:   
 

 Til erstatning for den nuværende asbestcelle senest i år 2024, og 
 Til erstatning for den nuværende blandede celle senest ved udgangen af 2025. 

ARGO afsætter samlet ca. 25 mio. kr. til planlægning, projektering og udbygning af de to celler. 
Dette er indlagt i budgettet. 
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Udarbejdet af Kasper Bjerrum Sundbæk og Dorte Hvid-Jacobsen 

Kontrolleret af Bernhard Brackhahn 

Godkendt af Dorte Hvid-Jacobsen 

  

1 Prognose for affaldsmængder til Gadstrup Genbrugsanlæg 

og Energitårnet Roskilde 

Rambøll har bistået ARGO med udarbejdelse af en prognose for fremtidige 

affaldsmængder, der skal håndteres på Gadstrup Genbrugsanlæg og på 

Energitårnet, som følge af implementering af forskellige sorteringsordninger i 

de 9 ejerkommuner frem mod 2025.  

 

De sorteringsordninger som de 9 ejerkommuner hver især har planlagt at 

implementere for de private husholdninger er enten allerede implementeret 

eller vil blive implementeret før 2021. Ændringerne i affaldsmængderne til 

Gadstrup Genbrugsanlæg og Energitårnet sker derfor primært frem mod 2021. 

Dog vil der på grund af forventet boligtilvækst i alle kommuner fortsat ske en 

udvikling frem mod 2025 for alle fraktioner.  

 

Ud over mængder fra de private husholdninger er der indregnet 

mængdeoplysninger vedr. pap modtaget direkte på Gadstrup Genbrugsanlæg 

og via genbrugsstationerne i prognosen for Gadstrup Genbrugsanlæg. 

 

Afrapporteringen sker i form af dette notat samt et tilhørende Excel-værktøj 

med prognose for modtagelse af affald på de to faciliteter fra ARGOs 9 

ejerkommuner.  

 

Mængderne er opdelt på fraktionerne: restaffald, bioaffald, papir, pap, plast, 

metal og glas samt kildeopdelte fraktioner metal/glas og metal/plast i perioden 

2019-2025.  

 

2 Forudsætninger for beregningerne 

Oplysninger om boliger er hentet hos Danmarks Statistik fra januar 2018 (BOL 

101) og disse er inddelt i: enfamiliehuse, etageboliger og fritidshuse. De tre 

forskellige boligtyper er sammenholdt med affaldspotentialet genereret fra hver 

boligtype og effektiviteten af udsortering afhængig af om der er sortering ved 

husstanden eller ved kube/genbrugsstation.  
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For Greve Kommune er der foretaget en korrektion af antal husstande, der forventes tilmeldt 

affaldsordning for enfamilieboliger samt antal husstande, der forventes tilmeldt ordninger for fælles 

opsamling (etageboliger og rækkehuse) pr. 1. maj 2020, jf. mail fra Lena Hjalholt, ARGO den 10. 

februar 2020.  

 

Affaldspotentialet og sorteringseffektiviteten er hentet fra miljøprojekt nr. 2059, februar 2019 samt 

suppleret med oplysninger fra miljøprojekt nr. 1458, 2013 samt miljøprojekt 2023, juli 2018 om papir 

og pappotentialer. Rambøll har estimeret sorteringseffektiviteten ved indsamling af genanvendelige 

fraktioner i storskraldsordningen, som et gennemsnit mellem sortering ved husstanden og ved 

kube/genbrugsstation. Endvidere er der foretaget en justering af forventet indsamlet plastmængde, alt 

efter om plasten indsamles kildesorteret og med en indsamlingsfrekvens på minimum hver 4. uge, eller 

plasten indsamles kildeopdelt eller med en indsamlingsfrekvens under hver 4. uger i en kildesorteret 

ordning. Endelig er effektiviteten for indsamling af pap via genbrugsstation øget for enfamilieboliger ift. 

effektiviteter i Miljøprojekt nr. 1458.  

 

Der er foretaget to supplerende beregninger af mængderne, dels med en fremskrivning ud fra forventet 

boligtilvækst, dels med en fremskrivning af forventet boligtilvækst samt generel fremskrivning på 

baggrund af FRIDA 2017.  

 

Boligtilvæksten er foretaget på baggrund af fremsendte prognoser fra de 9 interessentkommuner, 

modtaget hhv. 27. juni og 12. august 2019 via Lena Hjalholt, ARGO.  

 

FRIDA fremskrivningen er sket på baggrund af data fra regneark-modellen bag miljøprojekt 2044, fanen 

omkring prognose for husholdningsaffald. Grunden til at der ikke er valgt fremskrivningstal, som er 

præsenteret i selve rapporten er, at disse indeholder befolkningstilvækst (som allerede er korrigeret af 

Rambøll) samt generelt tilretning, som følge af lovgivningen (som allerede er korrigeret af 

kommunerne, ved implementering af ordningerne for de genanvendelige fraktioner og madaffald). 

 

Ud over mængder fra private husholdninger modtages pap direkte fra erhvervsvirksomheder på 

Gadstrup Genbrugsanlæg. Disse mængder er medtaget som en fast mængde, ud fra erfaringstal baseret 

på aktuelle indvejninger af pap i 2018 og 2019. 

 

Endelig er der ligeledes for papmængden på Gadstrup Genbrugsanlæg regnet med en årlig mængder 

pap fra genbrugsstationerne, som stammer fra erhvervsvirksomheder. Disse mængder er medtaget som 

en fast mængde, ud fra et skøn af andel af erhvervsaffald i de aktuelle indvejninger af pap fra 

genbrugsstationen i 2018 og 2019. 

 

3 Affaldsmængder til Gadstrup Genbrugsanlæg 

ARGO varetager generelt afsætning af affald fra de kommunale affaldsindsamlinger. Dog er der enkelte 

kommuner, der selv afsætter enkelte af de genanvendelige affaldsfraktioner. Greve, Holbæk og 

Odsherred kommuner afsætter således selv metalaffald (ca. 680 tons om året). Greve Kommune 

afsætter selv glasaffald (ca. 760 tons om året) frem til 1. maj 2020, hvorefter Greve Kommune selv 

afsætter glas fra kuber og etageboliger, mens glas fra enfamilieboliger afsættes via Gadstrup. 

 

Den nye sorteringsordning i Kalundborg Kommune fra maj 2020, hvor plast og metal indsamles i en 

beholder uden skillerum, betyder at den kildeopdelte fraktion skal håndteres for sig selv i Gadstrup. 

Solrød Kommune begynder fra maj 2020 at indsamle metal og glas i en beholder uden skillerum og 

denne kildeopdelte fraktion skal ligeledes håndteres for sig selv i Gadstrup. 
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3.1 Forventet affaldsmængder – uden fremskrivning 

Tabel 1 viser de affaldsmængder, som Gadstrup Genbrugsanlæg forventes at modtage fra de 9 

ejerkommuner. De rene fraktioner af papir, pap, plast, metal og glas som Gadstrup modtager vil fra 

2019 til 2021 stige med helholdvis 6%, 2,5%, 29%, 14% og 3%. 

 

Roskilde Kommune forventer at etablere en forsøgsordning for indsamling af plast i 2020, og 

efterfølgende en permanent ordning, hvis forsøget går godt. Det er forudsat at der vil ske en 

implementering pr. 1. juli 2021 af plast i Roskilde. Tabel 2 opsamler affaldsmængder til Gadstrup hvis 

Roskilde Kommune implementere sortering af plast ved husstanden fra den 1. juli 2021.  Hvis Roskilde 

Kommune begynder at sortere plast, vil mængden af plast Gadstrup modtager fra 2019 til 2022 stige 

med 61%. 

 

Tabel 3 viser de affaldsmængder som Gadstrup Genbrugsanlæg forventes at modtage fra de 9 

ejerkommuner fra husholdninger, hvis Roskilde indsamler plast fra den 1. juli 2021 og hvor pap 

mængden fra erhverv, både den mængde, der er modtaget direkte på Gadstrup Genbrugsanlæg samt 

via genbrugsstationerne er medregnet. Den samlede mængde af pap, der skal håndteres på Gadstrup 

Genbrugsanlæg, vil dermed udgøre knap 7.250 tons i 2025. 

 

Tabel 1: Affaldsmængder til Gadstrup fra husholdninger – uden fremskrivning 

Årstal 

Rene fraktioner Kildeopdelte 

fraktioner 

Papir 

[ton] 

Pap 

[ton] 

Plast 

[ton] 

Metal 

[ton] 

Glas 

[ton] 

Plast og 

metal 

[ton] 

Metal og 

glas 

[ton] 

2019 13.357 2.856 1.745 857 5.940 - - 

2020 13.817 2.903 2.111 946 6.094 382 275 

2021 14.146 2.926 2.246 975 6.104 641 465 

2022 14.146 2.926 2.246 975 6.104 641 465 

2023 14.146 2.926 2.246 975 6.104 641 465 

2024 14.146 2.926 2.246 975 6.104 641 465 

2025 14.146 2.926 2.246 975 6.104 641 465 

 

Tabel 2: Affaldsmængder til Gadstrup fra husholdninger, hvis Roskilde indsamler plast fra den 1. juli 

2021 – uden fremskrivning 

Årstal 

Rene fraktioner Kildeopdelte 

fraktioner 

Papir 

[ton] 

Pap [ton] Plast 

[ton] 

Metal 

[ton] 

Glas 

[ton] 

Plast og 

metal 

[ton] 

Metal og 

glas 

[ton] 

2019 13.357 2.856 1.745 857 5.940 - - 

2020 13.817 2.903 2.111 946 6.094 382 275 

2021 14.146 2.926 2.531 975 6.104 641 465 

2022 14.146 2.926 2.816 975 6.104 641 465 

2023 14.146 2.926 2.816 975 6.104 641 465 

2024 14.146 2.926 2.816 975 6.104 641 465 

2025 14.146 2.926 2.816 975 6.104 641 465 
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Tabel 3: Affaldsmængder til Gadstrup fra husholdninger og erhverv, hvis Roskilde indsamler plast fra 

den 1. juli 2021 – uden fremskrivning 

Årstal 

Rene fraktioner Kildeopdelte 

fraktioner 

Papir 

[ton] 

Pap [ton] Plast 

[ton] 

Metal 

[ton] 

Glas 

[ton] 

Plast og 

metal 

[ton] 

Metal og 

glas 

[ton] 

2019 13.357 7.176 1.745 857 5.940 - - 

2020 13.817 7.223 2.111 946 6.094 382 275 

2021 14.146 7.246 2.531 975 6.104 641 465 

2022 14.146 7.246 2.816 975 6.104 641 465 

2023 14.146 7.246 2.816 975 6.104 641 465 

2024 14.146 7.246 2.816 975 6.104 641 465 

2025 14.146 7.246 2.816 975 6.104 641 465 

 

3.2 Forventet affaldsmængder – med fremskrivning af boligtilvækst 

Tabel 4 viser de affaldsmængder, som Gadstrup Genbrugsanlæg forventes at modtage fra de 9 

ejerkommuner, hvis der samtidig foretages en fremskrivning af boliger. De rene fraktioner af papir, pap, 

plast, metal og glas som Gadstrup modtager vil fra 2019 til 2025 stige med henholdsvis 14%, 10%, 

35,5%, 23% og 9,5%.  

 

Tabel 5 opsamler affaldsmængder til Gadstrup (inkl. boligfremskrivning) hvis Roskilde Kommune 

implementere sortering af plast ved husstanden fra den 1. juli 2021.  Hvis Roskilde Kommune begynder 

at sortere plast, vil mængden af plast Gadstrup modtager fra 2019 til 2022 stige med knap 67%. 

 

Tabel 6 viser de affaldsmængder som Gadstrup Genbrugsanlæg forventes at modtage fra de 9 

ejerkommuner fra husholdninger, hvis Roskilde indsamler plast fra den 1. juli 2021 (inkl. 

boligfremskrivning) og hvor pap mængden fra erhverv, både den mængde, der er modtaget direkte på 

Gadstrup Genbrugsanlæg samt via genbrugsstationerne er medregnet. Den samlede mængde af pap, 

der skal håndteres på Gadstrup Genbrugsanlæg, vil dermed udgøre knap 7.500 tons i 2015. 

 

Tabel 4: Affaldsmængder til Gadstrup fra husholdninger, version 2 – fremskrivning med baggrund i 

boligtilvækst 

Årstal 

Rene fraktioner Kildeopdelte 

fraktioner 

Papir 

[ton] 

Pap 

[ton] 

Plast 

[ton] 

Metal 

[ton] 

Glas 

[ton] 

Plast og 

metal 

[ton] 

Metal og 

glas 

[ton] 

2019 13.478 2.878 1.759 867 5.989 - - 

2020 14.214 2.988 2.173 969 6.210 386 275 

2021 14.736 3.051 2.290 1.013 6.284 648 493 

2022 14.904 3.080 2.329 1.027 6.354 649 503 

2023 15.035 3.105 2.348 1.037 6.408 650 507 

2024 15.305 3.153 2.374 1.068 6.534 651 507 

2025 15.364 3.165 2.384 1.070 6.560 652 507 

 

  



 

 

5/9 Doc ID 1100035029-364120891-47  

 

Tabel 5: Affaldsmængder til Gadstrup fra husholdninger, hvis Roskilde indsamler plast fra den 1. juli 

2021 version 2 – fremskrivning med baggrund i boligtilvækst 

Årstal 

Rene fraktioner Kildeopdelte 

fraktioner 

Papir 

[ton] 

Pap 

[ton] 

Plast 

[ton] 

Metal 

[ton] 

Glas 

[ton] 

Plast og 

metal 

[ton] 

Metal og 

glas 

[ton] 

2019 13.478 2.878 1.759 867 5.989 - - 

2020 14.214 2.988 2.173 969 6.210 386 275 

2021 14.736 3.051 2.590 1.013 6.284 648 493 

2022 14.904 3.080 2.938 1.027 6.354 649 503 

2023 15.035 3.105 2.965 1.037 6.408 650 507 

2024 15.305 3.153 3.030 1.068 6.534 651 507 

2025 15.364 3.165 3.040 1.070 6.560 652 507 

 

Tabel 6: Affaldsmængder til Gadstrup fra husholdninger og erhverv, hvis Roskilde indsamler plast fra 

den 1. juli 2021 version 2 – fremskrivning med baggrund i boligtilvækst 

Årstal 

Rene fraktioner Kildeopdelte 

fraktioner 

Papir 

[ton] 

Pap 

[ton] 

Plast 

[ton] 

Metal 

[ton] 

Glas 

[ton] 

Plast og 

metal 

[ton] 

Metal og 

glas 

[ton] 

2019 13.478 7.198 1.759 867 5.989 - - 

2020 14.214 7.308 2.173 969 6.210 386 275 

2021 14.736 7.371 2.590 1.013 6.284 648 493 

2022 14.904 7.400 2.938 1.027 6.354 649 503 

2023 15.035 7.425 2.965 1.037 6.408 650 507 

2024 15.305 7.473 3.030 1.068 6.534 651 507 

2025 15.364 7.485 3.040 1.070 6.560 652 507 

 

3.3 Forventet affaldsmængder – med fremskrivning af boligtilvækst og FRIDA 

Tabel 7 viser de affaldsmængder, som Gadstrup Genbrugsanlæg forventes at modtage fra de 9 

ejerkommuner, hvis der samtidig foretages en fremskrivning af boligtilvæksten og en fremskrivning ud 

fra FRIDA 2017. De rene fraktioner af papir, pap, plast, metal og glas som Gadstrup modtager vil fra 

2019 til 2025 stige med henholdsvis 14%, 10%, 34%, 24% og 9%. 

 

Tabel 8 opsamler affaldsmængder til Gadstrup (inkl. boligfremskrivning og FRIDA 2017) hvis Roskilde 

Kommune implementere sortering af plast ved husstanden fra den 1. juli 2021.  Hvis Roskilde Kommune 

begynder at sortere plast, vil mængden af plast Gadstrup modtager fra 2019 til 2022 stige med knap 

65%. 

 

Tabel 9 viser de affaldsmængder som Gadstrup Genbrugsanlæg forventes at modtage fra de 9 

ejerkommuner fra husholdninger, hvis Roskilde indsamler plast fra den 1. juli 2021 (inkl. 

boligfremskrivning og FRIDA 2017) og hvor pap mængden fra erhverv, både den mængde, der er 

modtaget direkte på Gadstrup Genbrugsanlæg samt via genbrugsstationerne er medregnet. Den 

samlede mængde af pap, der skal håndteres på Gadstrup Genbrugsanlæg, vil dermed udgøre over 

7.550 tons i 2025. 
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Tabel 7: Affaldsmængder til Gadstrup version 3 – fremskrivning med baggrund i boligtilvækst samt 

FRIDA 2017 

Årstal 

Rene fraktioner Kildeopdelte 

fraktioner 

Papir 

[ton] 

Pap 

[ton] 

Plast 

[ton] 

Metal 

[ton] 

Glas 

[ton] 

Plast og 

metal 

[ton] 

Metal og 

glas 

[ton] 

2019 13.802 2.948 1.793 881 6.103 - - 

2020 14.556 3.059 2.163 989 6.334 386 275 

2021 15.075 3.121 2.322 1.031 6.366 657 500 

2022 15.247 3.151 2.348 1.046 6.436 658 510 

2023 15.380 3.177 2.366 1.055 6.491 660 514 

2024 15.657 3.225 2.391 1.087 6.619 661 514 

2025 15.718 3.237 2.401 1.090 6.645 662 514 

 

Tabel 8: Affaldsmængder til Gadstrup hvis Roskilde indsamler plast fra den 1. juli 2021 version 3 – 

fremskrivning med baggrund i boligtilvækst og FRIDA 2017 

Årstal 

Rene fraktioner Kildeopdelte 

fraktioner 

Papir 

[ton] 

Pap 

[ton] 

Plast 

[ton] 

Metal 

[ton] 

Glas 

[ton] 

Plast og 

metal 

[ton] 

Metal og 

glas 

[ton] 

2019 13.802 2.948 1.793 881 6.103 - - 

2020 14.556 3.059 2.163 989 6.334 386 275 

2021 15.075 3.121 2.626 1.031 6.366 657 500 

2022 15.247 3.151 2.965 1.046 6.436 658 510 

2023 15.380 3.177 2.991 1.055 6.491 660 514 

2024 15.657 3.225 3.055 1.087 6.619 661 514 

2025 15.718 3.237 3.065 1.090 6.645 662 514 

 

Tabel 9: Affaldsmængder til Gadstrup fra husholdninger og erhverv, hvis Roskilde indsamler plast fra 

den 1. juli 2021 version 3 – fremskrivning med baggrund i boligtilvækst og FRIDA 2017 

Årstal 

Rene fraktioner Kildeopdelte 

fraktioner 

Papir 

[ton] 

Pap 

[ton] 

Plast 

[ton] 

Metal 

[ton] 

Glas 

[ton] 

Plast og 

metal 

[ton] 

Metal og 

glas 

[ton] 

2019 13.802 7.268 1.793 881 6.103 - - 

2020 14.556 7.379 2.163 989 6.334 386 275 

2021 15.075 7.441 2.626 1.031 6.366 657 500 

2022 15.247 7.471 2.965 1.046 6.436 658 510 

2023 15.380 7.497 2.991 1.055 6.491 660 514 

2024 15.657 7.545 3.055 1.087 6.619 661 514 

2025 15.718 7.557 3.065 1.090 6.645 662 514 
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4 Affald til Energitårnet i Roskilde 

4.1 Forventet mængder – uden fremskrivning 

Tabel 10 viser de affaldsmængder, der forventes afleveret til forbrænding på Energitårnet i Roskilde 

(restaffald) samt de mængder der omlastes til videre behandling på biogasanlæg (bioaffald). Fra 2019 

til 2025 vil mængden af restaffald til forbrændingen falde med 11%, mens mængden af bioaffald vil 

stige med 37%. 

 

Tabel 10: Affaldsmængder til Energitårnet i Roskilde 

Årstal Restaffald [ton] Bioaffald [ton] 

2019 71.774 16.233 

2020 66.210 20.471 

2021 63.565 22.287 

2022 63.565 22.287 

2023 63.565 22.287 

2024 63.565 22.287 

2025 63.565 22.287 

  

4.2 Forventet mængder – med fremskrivning af boligtilvækst 

Tabel 11 viser de affaldsmængder, der forventes afleveret til forbrænding på Energitårnet i Roskilde 

(restaffald) samt de mængder der omlastes til videre behandling på biogasanlæg (bioaffald), hvis der 

samtidig foretages en fremskrivning af boligtilvækst. Fra 2019 til 2025 vil mængden af restaffald til 

forbrændingen falde med 4%, mens mængden af bioaffald vil stige med 48%. 

 

Tabel 11: Affaldsmængder til Energitårnet i Roskilde version 2 – inkl. boligfremskrivning 

Årstal Restaffald [ton] Bioaffald [ton] 

2019 72.440 16.356 

2020 68.374 20.965 

2021 66.538 23.187 

2022 67.356 23.446 

2023 67.974 23.648 

2024 69.295 24.065 

2025 69.576 24.158 

  

4.3 Forventet mængder – med fremskrivning af boligtilvækst og FRIDA 

Tabel 12 viser de affaldsmængder, der forventes afleveret til forbrænding på Energitårnet i Roskilde 

(restaffald) samt de mængder der omlastes til videre behandling på biogasanlæg (bioaffald), hvis der 

samtidig foretages en fremskrivning ift. boligfremskrivning og FRIDA 2017. Fra 2019 til 2025 vil 

mængden af restaffald til forbrændingen falde med 4%, mens mængden af bioaffald vil stige med 47%. 

 

Tabel 12: Affaldsmængder til Energitårnet i Roskilde version 3 – inkl. boligfremskrivning og FRIDA 2017 

Årstal Restaffald [ton] Bioaffald [ton] 

2019 72.875 16.520 

2020 68.784 21.175 

2021 66.938 23.327 

2022 67.760 23.586 
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2023 68.382 23.790 

2024 69.711 24.210 

2025 69.993 24.303 

  

5 Konklusion 

De sorteringsordninger som de 9 ejerkommuner hver især har planlagt at implementere er enten 

allerede implementeret eller vil blive implementeret før 2021, hvorved ændringerne i affaldsmængderne 

i dette statiske Excel-værktøj, primært sker frem mod 2021, dog vil der i version 2 og version 3 af 

beregningerne være forskydninger hele perioden igennem.  

 

Det er Rambølls vurdering af beregningerne i version 2 er de mest retvisende for de mængder ARGO 

kan forvente fremadrettet på hhv. Gadstrup Genbrugsanlæg og på Energitårnet, idet Frida 

fremskrivningen også implicit medtager fremskrivning som følge af implementering af 

genbrugsordninger, hvilket allerede er sket hos mange af kommunerne i ARGOs opland.  

 

Med udgangspunkt i beregningerne i version 2, vil mængderne fra husholdningerne således stige fra 

24.971 tons i 2019 (papir, pap, plast, metal og glas) til 28.846 tons (papir, pap, plast, metal, glas og 

kildeopdelte fraktioner metal/glas samt metal/plast) i 2022 og 29.702 tons i 2025. Det er en stigning fra 

2019 på samlet set 15,5% i 2022 og 19% i 2025.  

 

Hvis Roskilde Kommune udsortere plast, vil mængden stige til 29.455 tons i 2022 og 30.358 tons i 

2025, og dermed en samlet stigning fra 2019 til 2022 på 18% og fra 2019 til 2025 på 21,6%. 

 

Dertil kommer en fast mængde af pap fra erhverv, dels modtaget direkte fra virksomhederne, dels via 

genbrugsstationerne i oplandet på estimeret 4.320 tons om året.  

 

Samlet set er det Rambølls vurdering at prognosen i tabel 6 vil være mest retvisende for hvilke 

mængder af genbrugsmaterialer ARGO kan forvente tilført til Gadstrup Genbrugsanlæg i perioden 2019-

2025.  

 

Tabel 6: Affaldsmængder til Gadstrup fra husholdninger og erhverv, hvis Roskilde indsamler plast fra 

den 1. juli 2021 version 2 – fremskrivning med baggrund i boligtilvækst 

Årstal 

Rene fraktioner Kildeopdelte 

fraktioner 

Papir 

[ton] 

Pap 

[ton] 

Plast 

[ton] 

Metal 

[ton] 

Glas 

[ton] 

Plast og 

metal 

[ton] 

Metal og 

glas 

[ton] 

2019 13.478 7.198 1.759 867 5.989 - - 

2020 14.214 7.308 2.173 969 6.210 386 275 

2021 14.736 7.371 2.590 1.013 6.284 648 493 

2022 14.904 7.400 2.938 1.027 6.354 649 503 

2023 15.035 7.425 2.965 1.037 6.408 650 507 

2024 15.305 7.473 3.030 1.068 6.534 651 507 

2025 15.364 7.485 3.040 1.070 6.560 652 507 
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Mængden af restaffald vil fra 2019 til 2021 falde med 8% (fra 72.440 tons til 66.538 tons) i version 2 

beregningerne, for så at stige igen på grund af boligfremskrivningen således at faldet fra 2019 til 2025 

(til 69.576 tons) kun vil udgøre 4%. Mængden af bioaffald vil stige med knap 42% (fra 16.356 tons til 

23.187 tons i 2021) og med knap 48% fra 2019 til 2015 (til 24.158 tons).  

 

Samlet set er det Rambølls vurdering at prognosen i tabel 11 vil være mest retvisende for hvilke 

mængder af restaffald og bioaffald ARGO kan forvente tilført til Energitårnet i perioden 2019-2025.  

 

Tabel 11: Affaldsmængder til Energitårnet i Roskilde version 2 – inkl. boligfremskrivning 

Årstal Restaffald [ton] Bioaffald [ton] 

2019 72.440 16.356 

2020 68.374 20.965 

2021 66.538 23.187 

2022 67.356 23.446 

2023 67.974 23.648 

2024 69.295 24.065 

2025 69.576 24.158 

 



Enfamiliebolig Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 4.832        1.954        1.067        474           569           111           873          
2021 4.893        1.979        1.080        480           576           112           883          
2022 4.751        2.008        1.096        487           585           198           897          130                                       
2023 4.668        2.041        1.115        495           594           198           911          132                                       166          
2024 4.751        2.078        1.135        504           605           202           928          134                                       169          
2025 4.794        2.097        1.145        509           611           204           936          136                                       170          

Etagebolig Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 1.991        526           313           149           100           30             285          
2021 2.006        530           315           150           101           31             287          
2022 1.985        540           321           153           103           53             292          37                                         
2023 1.980        556           330           157           106           53             301          38                                         63            
2024 2.031        570           339           161           108           55             309          39                                         65            
2025 2.063        579           344           164           110           56             313          39                                         66            

Fritidsbolig, beboede Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 1               1               0,2            0,1            0,04          0,02          0,1           
2021 1               1               0,2            0,1            0,04          0,02          0,1           
2022 1               1               0,2            0,1            0,04          0,03          0,1           0,02                                      
2023 1               1               0,2            0,1            0,04          0,03          0,1           0,02                                      0,1           
2024 1               1               0,2            0,1            0,04          0,03          0,1           0,02                                      0,1           
2025 1               1               0,2            0,1            0,04          0,03          0,1           0,02                                      0,1           

Fritidsbolig, uoplyst Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 15             7               2               1               0,4            0,2            2              
2021 15             7               2               1               0,4            0,2            2              
2022 15             7               2               1               0,4            0,3            2              0,2                                        
2023 14             7               2               1               0,4            0,3            2              0,2                                        0,5           
2024 14             7               2               1               0,4            0,3            2              0,2                                        0,5           
2025 14             7               2               1               0,4            0,3            2              0,2                                        0,5           

I alt Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2020 6.840        2.488        1.382        624           670           141           1.159       -                                        -           
2021 6.915        2.516        1.398        631           677           143           1.172       -                                        -           
2022 6.753        2.556        1.420        641           688           252           1.191       167                                       -           
2023 6.663        2.605        1.447        654           701           252           1.214       170                                       229          
2024 6.798        2.655        1.475        667           714           257           1.238       173                                       234          
2025 6.873        2.683        1.491        674           721           260           1.251       175                                       236          

OPDATERING AF NOTATET.
Rambøll 2021: baseret på boligtilvækst og roadmaps for de 9 ejerkommuner (mængder*potentialer*boliger)
[ton]

Greve 



Enfamiliebolig Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 6.913        2.890        1.578        585           842           281           1.291       235          
2021 6.975        2.916        1.592        590           849           283           1.302       237          
2022 6.962        2.943        1.607        625           857           286           1.314       48                                         239          
2023 6.790        2.969        1.621        721           865           288           1.326       192                                       241          
2024 6.848        2.995        1.635        727           872           291           1.337       194                                       243          
2025 6.909        3.022        1.650        733           880           293           1.349       196                                       245          

Etagebolig Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 3.441        892           530           50             170           86             483          101          
2021 3.510        910           540           51             173           87             492          103          
2022 3.494        924           548           104           176           89             500          16                                         105          
2023 3.329        934           555           264           178           90             506          63                                         106          
2024 3.356        942           559           266           179           91             510          64                                         107          
2025 3.380        949           563           268           180           91             513          64                                         108          

Fritidsbolig, beboede Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 135           63             20             9               4               3               14            5              
2021 135           63             20             9               4               3               14            5              
2022 134           63             20             10             4               3               14            0,5                                        5              
2023 131           63             20             11             4               3               14            2                                           5              
2024 131           63             20             11             4               3               14            2                                           5              
2025 131           63             20             11             4               3               14            2                                           5              

Fritidsbolig, uoplyst Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 232           108           34             16             7               5               24            9              
2021 232           108           34             16             7               5               24            9              
2022 230           108           34             17             7               5               24            1                                           9              
2023 225           108           34             19             7               5               24            3                                           9              
2024 225           108           34             19             7               5               24            3                                           9              
2025 225           108           34             19             7               5               24            3                                           9              

I alt Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2020 10.721      3.954        2.162        660           1.022        375           1.812       -                                        350          
2021 10.852      3.997        2.186        666           1.033        379           1.833       -                                        354          
2022 10.821      4.038        2.209        756           1.043        383           1.852       65                                         357          
2023 10.475      4.075        2.230        1.015        1.053        386           1.870       261                                       361          
2024 10.560      4.108        2.248        1.023        1.062        390           1.885       263                                       364          
2025 10.646      4.141        2.267        1.031        1.071        393           1.901       265                                       367          

Holbæk 



Enfamiliebolig Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 5.673        2.372        1.295        480           691           230           1.059       192          
2021 5.684        2.377        1.298        481           692           231           1.061       193          
2022 5.696        2.381        1.300        482           693           231           1.063       193          
2023 5.455        2.386        1.303        579           695           232           1.065       154                                       194          
2024 5.465        2.390        1.305        580           696           232           1.067       155                                       194          
2025 5.474        2.394        1.307        581           697           232           1.069       155                                       194          

Etagebolig Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 1.586        411           244           23             78             40             223          47            
2021 1.589        412           245           23             78             40             223          47            
2022 1.589        412           245           23             78             40             223          47            
2023 1.471        413           245           117           78             40             223          28                                         47            
2024 1.471        413           245           117           78             40             223          28                                         47            
2025 1.471        413           245           117           78             40             223          28                                         47            

Fritidsbolig, beboede Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 216           101           32             15             6               5               22            8              
2021 216           101           32             15             6               5               22            8              
2022 216           101           32             15             6               5               22            8              
2023 210           101           32             18             6               5               22            3                                           8              
2024 210           101           32             18             6               5               22            3                                           8              
2025 210           101           32             18             6               5               22            3                                           8              

Fritidsbolig, uoplyst Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 689           321           100           47             20             16             72            26            
2021 689           321           100           47             20             16             72            26            
2022 689           321           100           47             20             16             72            26            
2023 669           321           100           56             20             16             72            10                                         26            
2024 669           321           100           56             20             16             72            10                                         26            
2025 669           321           100           56             20             16             72            10                                         26            

I alt Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2020 8.163        3.205        1.671        564           795           290           1.376       -                                        273          
2021 8.178        3.210        1.674        565           797           291           1.378       -                                        274          
2022 8.190        3.215        1.677        566           798           291           1.380       -                                        274          
2023 7.805        3.220        1.680        769           800           292           1.383       196                                       275          
2024 7.815        3.225        1.682        770           801           292           1.385       196                                       275          
2025 7.824        3.229        1.684        771           802           293           1.387       197                                       275          

Kalundborg



Enfamiliebolig Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 5.566        2.270        1.239        505           661           220           1.013       
2021 5.568        2.270        1.240        505           661           220           1.014       
2022 5.568        2.270        1.240        505           661           220           1.014       
2023 5.196        2.272        1.241        551           662           221           1.015       147                                       184          
2024 5.201        2.275        1.242        552           662           221           1.016       147                                       185          
2025 5.201        2.275        1.242        552           662           221           1.016       147                                       185          

Etagebolig Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 3.037        787           468           134           150           76             426          
2021 3.144        815           484           138           155           78             441          
2022 3.207        831           494           141           158           80             450          
2023 3.018        847           503           240           161           81             458          57                                         96            
2024 3.067        861           511           243           164           83             466          58                                         98            
2025 3.131        879           522           249           167           84             476          60                                         100          

Fritidsbolig, beboede Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 15             7               2               1               0,9            0,3            2              
2021 15             7               2               1               0,9            0,3            2              
2022 15             7               2               1               0,9            0,3            2              
2023 14             7               2               1               0,9            0,3            2              0,2                                        1              
2024 14             7               2               1               0,9            0,3            2              0,2                                        1              
2025 14             7               2               1               0,9            0,3            2              0,2                                        1              

Fritidsbolig, uoplyst Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 16             9               3               1               3               0,4            2              
2021 16             9               3               1               3               0,4            2              
2022 16             9               3               1               3               0,4            2              
2023 15             9               3               1               3               0,4            2              0,3                                        1              
2024 15             9               3               1               3               0,4            2              0,3                                        1              
2025 15             9               3               1               3               0,4            2              0,3                                        1              

I alt Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2020 8.634        3.072        1.712        641           815           297           1.443       -                                        -           
2021 8.742        3.101        1.728        646           820           299           1.458       -                                        -           
2022 8.806        3.117        1.738        649           823           301           1.467       -                                        -           
2023 8.243        3.135        1.749        794           827           303           1.476       205                                       282          
2024 8.297        3.151        1.758        798           830           304           1.485       206                                       283          
2025 8.361        3.169        1.769        803           833           306           1.495       207                                       286          

Køge



Enfamiliebolig Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 3.087        1.280        699           259           373           124           547          104          
2021 3.173        1.316        718           266           383           128           562          107          
2022 3.148        1.350        737           314           393           131           577          66                                         110          
2023 3.133        1.359        742           330           396           132           580          88                                         110          
2024 3.133        1.359        742           330           396           132           580          88                                         110          
2025 3.133        1.359        742           330           396           132           580          88                                         110          

Etagebolig Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 250           65             38             4               12             6               33            7              
2021 250           65             38             4               12             6               33            7              
2022 236           65             38             15             12             6               33            3                                           7              
2023 231           65             38             18             12             6               33            4                                           7              
2024 231           65             38             18             12             6               33            4                                           7              
2025 231           65             38             18             12             6               33            4                                           7              

Fritidsbolig, beboede Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 175           81             25             12             5               4               17            7              
2021 175           81             25             12             5               4               17            7              
2022 171           81             25             14             5               4               17            2                                           7              
2023 170           81             25             14             5               4               17            3                                           7              
2024 170           81             25             14             5               4               17            3                                           7              
2025 170           81             25             14             5               4               17            3                                           7              

Fritidsbolig, uoplyst Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 144           70             22             10             12             3               15            6              
2021 144           70             22             10             12             3               15            6              
2022 141           70             22             12             12             3               15            2                                           6              
2023 140           70             22             12             12             3               15            2                                           6              
2024 140           70             22             12             12             3               15            2                                           6              
2025 140           70             22             12             12             3               15            2                                           6              

I alt Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2020 3.656        1.496        785           285           402           138           612          -                                        123          
2021 3.742        1.532        804           292           412           141           628          -                                        126          
2022 3.696        1.566        823           354           422           145           642          72                                         129          
2023 3.674        1.575        828           374           425           145           646          97                                         130          
2024 3.674        1.575        828           374           425           145           646          97                                         130          
2025 3.674        1.575        828           374           425           145           646          97                                         130          

Lejre



Enfamiliebolig Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 4.409        1.612        880           326           78             156           689          
2021 4.423        1.617        883           327           78             157           691          
2022 4.337        1.622        886           339           144           157           698          17                                         
2023 3.716        1.625        887           394           473           158           726          105                                       132          
2024 3.722        1.628        889           395           474           158           727          105                                       132          
2025 3.728        1.630        890           396           475           158           728          105                                       132          

Etagebolig Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 880           213           126           12             10             20             110          
2021 881           213           127           12             10             20             110          
2022 866           213           127           20             15             21             111          2                                           
2023 761           214           127           60             41             21             116          14                                         24            
2024 762           214           127           60             41             21             116          15                                         24            
2025 762           214           127           61             41             21             116          15                                         24            

Fritidsbolig, beboede Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 585           238           41             35             5               2               51            
2021 585           238           41             35             5               2               51            
2022 538           238           82             36             7               4               51            1                                           
2023 440           238           130           42             15             12             53            8                                           19            
2024 440           238           130           42             15             12             53            8                                           19            
2025 440           238           130           42             15             12             53            8                                           19            

Fritidsbolig, uoplyst Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 2.463        1.002        174           146           21             8               214          
2021 2.463        1.002        174           146           21             8               214          
2022 1.670        1.002        919           151           28             15             216          29                                         
2023 943           1.002        1.459        175           63             49             224          32                                         81            
2024 943           1.002        1.459        175           63             49             224          32                                         81            
2025 943           1.002        1.459        175           63             49             224          32                                         81            

I alt Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2020 8.337        3.065        1.222        519           114           187           1.063       -                                        -           
2021 8.353        3.070        1.225        520           115           188           1.066       -                                        -           
2022 7.411        3.075        2.013        546           194           196           1.076       50                                         -           
2023 5.860        3.078        2.603        671           592           238           1.118       160                                       257          
2024 5.867        3.081        2.604        672           593           239           1.119       160                                       257          
2025 5.873        3.084        2.606        673           594           239           1.120       160                                       257          

Odsherred



Enfamiliebolig Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 7.931        2.921        1.595        591           142           284           1.304       
2021 8.084        2.977        1.625        602           144           289           1.329       
2022 7.465        3.006        1.641        689           632           292           1.342       130                                       
2023 6.956        3.042        1.661        738           886           295           1.358       197                                       247          
2024 7.377        3.226        1.762        783           939           313           1.441       209                                       262          
2025 7.377        3.226        1.762        783           939           313           1.441       209                                       262          

Etagebolig Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 6.394        1.555        923           88             74             149           841          
2021 6.599        1.604        953           91             76             154           868          
2022 6.332        1.657        984           344           236           159           897          75                                         
2023 5.992        1.682        999           476           320           162           910          114                                       191          
2024 6.416        1.801        1.070        509           342           173           975          122                                       204          
2025 6.416        1.801        1.070        509           342           173           975          122                                       204          

Fritidsbolig, beboede Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 41             18             6               3               0,4            1               4              
2021 41             18             6               3               0,4            1               4              
2022 39             18             6               3               1               1               4              0,4                                        
2023 37             18             6               3               1,1            1               4              1                                           1              
2024 37             18             6               3               1,1            1               4              1                                           1              
2025 37             18             6               3               1,1            1               4              1                                           1              

Fritidsbolig, uoplyst Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 46             20             6               3               0,4            1               5              
2021 46             20             6               3               0,4            1               5              
2022 45             20             6               3               1               1               5              0,4                                        
2023 43             20             6               4               1,3            1               5              1                                           2              
2024 43             20             6               4               1,3            1               5              1                                           2              
2025 43             20             6               4               1,3            1               5              1                                           2              

I alt Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2020 14.412      4.514        2.530        684           216           435           2.154       -                                        -           
2021 14.770      4.620        2.590        698           222           445           2.206       -                                        -           
2022 13.881      4.701        2.637        1.039        870           453           2.247       205                                       -           
2023 13.028      4.762        2.672        1.221        1.208        459           2.277       312                                       441          
2024 13.873      5.065        2.843        1.299        1.284        488           2.424       332                                       469          
2025 13.873      5.065        2.843        1.299        1.284        488           2.424       332                                       469          

Roskilde



Enfamiliebolig Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 2.158        887           484           215           258           86             396          
2021 2.122        899           491           218           262           87             401          34                                         30            
2022 2.076        908           496           220           264           88             405          59                                         74            
2023 2.094        916           500           222           267           89             409          59                                         74            
2024 2.094        916           500           222           267           89             409          59                                         74            
2025 2.095        916           500           222           267           89             409          59                                         74            

Etagebolig Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 824           220           131           62             42             21             119          
2021 860           235           140           66             45             23             127          9                                           11            
2022 893           251           149           71             48             24             136          17                                         28            
2023 900           253           150           71             48             24             137          17                                         29            
2024 900           253           150           71             48             24             137          17                                         29            
2025 900           253           150           71             48             24             137          17                                         29            

Fritidsbolig, beboede Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 1               1               0,2            0,1            0,04          0,03          0,1           
2021 1               1               0,2            0,1            0,04          0,03          0,1           0,01                                      0,02         
2022 1               1               0,2            0,1            0,04          0,03          0,1           0,02                                      0,1           
2023 1               1               0,2            0,1            0,04          0,03          0,1           0,02                                      0,1           
2024 1               1               0,2            0,1            0,04          0,03          0,1           0,02                                      0,1           
2025 1               1               0,2            0,1            0,04          0,03          0,1           0,02                                      0,1           

Fritidsbolig, uoplyst Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 5               2               1               0,4            0,1            0,1            0,5           
2021 5               2               1               0,4            0,1            0,1            0,5           0,0                                        0,1           
2022 5               2               1               0,4            0,1            0,1            0,5           0,1                                        0,2           
2023 5               2               1               0,4            0,1            0,1            0,5           0,1                                        0,2           
2024 5               2               1               0,4            0,1            0,1            0,5           0,1                                        0,2           
2025 5               2               1               0,4            0,1            0,1            0,5           0,1                                        0,2           

I alt Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2020 2.988        1.110        616           278           300           107           516          -                                        -           
2021 2.988        1.137        631           285           307           110           529          43                                         42            
2022 2.975        1.161        645           292           312           112           542          76                                         102          
2023 3.000        1.171        651           294           315           113           546          77                                         103          
2024 3.001        1.172        651           294           315           113           546          77                                         103          
2025 3.001        1.172        651           294           315           113           547          77                                         103          

Solrød



Enfamiliebolig Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 2.834        1.146        626           232           334           111           512          
2021 2.866        1.159        633           234           337           112           517          
2022 2.719        1.171        639           268           341           114           523          51                                         95            
2023 2.699        1.180        644           286           344           115           527          76                                         96            
2024 2.715        1.187        648           288           346           115           530          77                                         96            
2025 2.729        1.193        652           290           348           116           533          77                                         97            

Etagebolig Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 348           88             52             5               17             8               47            
2021 350           88             52             5               17             8               48            
2022 318           89             53             25             17             9               48            4                                           10            
2023 317           89             53             25             17             9               48            6                                           10            
2024 318           89             53             25             17             9               48            6                                           10            
2025 319           90             53             25             17             9               48            6                                           10            

Fritidsbolig, beboede Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 144           65             20             9               4               3               14            
2021 144           65             20             9               4               3               14            
2022 136           65             20             11             4               3               14            1                                           5              
2023 135           65             20             11             4               3               14            2                                           5              
2024 135           65             20             11             4               3               14            2                                           5              
2025 135           65             20             11             4               3               14            2                                           5              

Fritidsbolig, uoplyst Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019
2020 109           49             15             7               3               2               11            
2021 109           49             15             7               3               2               11            
2022 103           49             15             8               3               2               11            1                                           4              
2023 102           49             15             9               3               2               11            2                                           4              
2024 102           49             15             9               3               2               11            2                                           4              
2025 102           49             15             9               3               2               11            2                                           4              

I alt Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2020 3.434        1.347        713           253           358           125           584          -                                        -           
2021 3.468        1.360        721           256           361           126           590          -                                        -           
2022 3.275        1.373        728           312           365           128           596          57                                         114          
2023 3.253        1.383        733           331           368           129           601          86                                         115          
2024 3.270        1.390        737           333           370           129           604          87                                         116          
2025 3.284        1.396        740           335           372           130           607          87                                         116          

Stevns



I alt Restaffald Bioaffald Papir Pap Plast Metal Glas Mad- og drikkekartoner Tekstil
2019 -            -            -            -            -            -            Glas
2020 -            -            -            -            -            703           483          
2021 -            -            -            -            -            709           285          
2022 -            -            -            -            -            579           287          
2023 -            -            -            -            -            625           292          
2024 -            -            -            -            -            628           301          
2025 -            -            -            -            -            632           309          

Note:
Greve afsætter selv glas frem til maj 2020 - og herefter afsætter Greve selv glas fra etageboligindsamling
Greve, Holbæk og Odsherred afsætter selv metal. 
Greve forventes at indsamle metal med plast og fødevarekarton fra 1.1.2022, hvorefter det forventes afsat via ARGO

I alt Plast Metal
2019 -            -            
2020 795           290           
2021 797           291           
2022 798           291           
2023 800           292           
2024 801           292           
2025 802           293           

Note:
Kalundborg indsamler plast og metal sammenblandet

I alt Metal Glas
2019 -            -            
2020 107           516           
2021 110           529           
2022 112           542           
2023 113           546           
2024 113           546           
2025 113           547           

Note: 
Solrød indsamler metal og glas sammenblandet

Komumerne afsætter selv

Sammenblandet fraktion med plast og metal til Gadstrup

Sammenblandet fraktion med metal og glas til Gadstrup

Sum af plast og metal

Sum af metal og glas

-                               

0

1.086                            

623

1.088                            

639

1.090                            

654

1.092                            

660

1.093                            

660

1.095                            

660



I alt Plast

 Mad- og 
drikkekart
oner 

2019 -            -            
2020
2021
2022 1.372        260           
2023 3.593        907           
2024 3.679        929           
2025 3.689        932           

Note:
Holbæk forventes at indsamle plast/fødevarekartoner fra 1.10.22
Lejre forventes at indsamle plast/fødevarekartoner fra 1.4.22
Odsherred forventes at indsamle plast/fødevarekarton fra 1.11.22
Roskilde forventes at indsamle plast/fødevarekartoner fra 1.5.22
Solrød forventes at indsamle plast/fødevarekartoner fra 1.6.22
Solrød forventes at indsamle plast/fødevarekartoner fra 1.6.22

I alt Plast Metal

 Mad- og 
drikkekart
oner 

2019 -            -            
2020
2021
2022 931           337           205           
2023 1.068        381           256           
2024 1.084        386           260           
2025 1.093        390           262           

Note: 
Greve forventes at indsamle plast/metal/fødevare fra 1.1.22
Stevns forventes at indsamle plast/metal/fødevare fra 1.5.22

Sum af plast/metal/fødevare

0
0

1.473
1.705

1.632

1.730
1.745

4.620

Sammenblandet fraktion med  plast/fødevarekartoner til Gadstrup

Sammenblandet fraktion med  plast/metal/fødevarekartoner til Gadstrup

Sum af plast/fødevare

0
0

0

0

4.500
4.608



Affald til Energitårnet i Roskilde
I alt Papir Pap I alt Restaffald Bioaffald

2019 -            -            2019 -                                        -           
2020 2020 67.187                                   24.250     
2021 2021 68.009                                   24.544     
2022 2.860        1.166        2022 65.806                                   24.802     
2023 4.232        1.926        2023 62.002                                   25.004     
2024 4.408        2.007        2024 63.155                                   25.422     
2025 4.411        2.008        2025 63.410                                   25.514     

Note:
Roskilde forventes at indsamle papir/pap fra 1.5.22
Lejre forventes at indsamle papir/pap fra 1.4 22
Stevns forventes at indsamle papir/pap fra 1.5.22

I alt Papir Pap Plast Metal Glas

Mad- og 
drikkekart
oner Tekstil

2019 -            -            -            -            -
2020 12.792      4.508        3.897        995           9.721        -            746          
2021 12.958      4.559        3.947        1.012        10.047      43             795          
2022 11.029      3.988        2.415        941           10.165      227           977          
2023 10.359      4.197        827           907           10.292      401           2.192       
2024 10.419      4.225        830           938           10.485      402           2.231       
2025 10.468      4.247        833           940           10.522      404           2.239       

Note (på baggrund af katalog over indsamlingsordninger, november 2020)
Plast/fødevarekartoner forventes også indsamlet i Køge
Papir/pap forventes også  indsamlet i Kalundborg
Plast/metal/fødevarekartoner indsamlet i Kalundborg 

Rene faktioner til Gadstrup

Sammenblandet fraktion med  papir/pap til Gadstrup
Sum af papir/pap

0
0
0

6.419

4.026
6.159
6.414



Pap fra erhverv modtaget direkte på Gadstrup ca. 35 ton pr uge ud fra erfaringstal 2018/2019 1.820       
Pap fra erhverv modtaget på genbrugspladserne årligt estimeret til ca. 2500 tons ud fra erfaringstal 2018/2019 2.500       

I alt Papir Pap+ Plast Metal Glas

Mad- og 
drikkekart
oner Tekstil

2019 -            4.320        -            -            -            -            -           
2020 12.792      8.828        3.897        995           9.721        -            746          
2021 12.958      8.879        3.947        1.012        10.047      43             795          
2022 11.029      8.308        2.415        941           10.165      227           977          
2023 10.359      8.517        827           907           10.292      401           2.192       
2024 10.419      8.545        830           938           10.485      402           2.231       
2025 10.468      8.567        833           940           10.522      404           2.239       

Øvrige fraktioner til Gadstrup inkl. pap fra erhverv direkte/via GBS
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APPENDIX 2
CO2-BESPARELSE, GENSALG

Jf. kapitel 3 supplerer Gensalg sine salgsopgørelser med beregninger af CO2-effekt, baseret på et
CO2-værktøj udviklet af den spanske non-profit organisation Aeress.

Som nævnt har ARGO ikke været i stand til at verificere den bagvedliggende opgørelsesmetode
eller referencerne til de anvendte CO2-faktorer, men har valgt at bruge resultaterne fra værktøjet
for at givet et indtryk af effekterne af genbrugsindsatserne, indtil der foreligger en mere
dokumenteret opgørelsesmetode.

Ifølge organisationen er værktøjet udarbejdet i samarbejde med det spanske ministerie for
landbrug, fiskeri og fødevarer (El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) og støttes
derudover af det internationale netværk Rreuse. Den spanske virksomhed Agresta omtaler
udarbejdelsen af værktøjet på deres hjemmeside hvor der henvises til, at der er udarbejdet et
metodenotat i forbindelse med arbejdet. Der er desuden fundet referencer til, at andre
virksomheder og organisationer gør brug af eller oplyser om CO2-værktøjet.

For yderligere se: http://reutilizayevitaco2.aeress.org/en/

Gensalg
kategori

CO2-eq besparelse
pr. enhed målt i kg

Eksempler

Børn 11,73

Lamper 0,97

Brugskunst 1,89

Musik og
bøger

1,54

Cykler 16,65

Fritid og
have

18,64
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Gensalg
kategori

CO2-eq besparelse
pr. enhed målt i kg

Eksempler

Store
møbler

40,31

Elektronik 170,62

Isenkram 1,89

Tøj/tekstil
er

6,62
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APPENDIX 3
GODKENDTE TAKSTER 2022 – MED OVERSLAG FOR ÅRENE 2023-25

Alle priser er opgjort pr. ton, eksklusive moms.
Takster for specielle fraktioner fastsættes af direktøren, svarende til markedspris.
** Taksten indeholder statsafgift på 475 kr. pr. ton.
*** Anlæggets behandlingspris som fratrækkes den opnåede salgspris.
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