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Pressemeddelelse fra ARGO og VEKS

For nøjagtig ét år siden var affaldsenergianlægget
ARGO i Roskilde lukningstruet. Som følge af en politisk aftale i Folketinget om blandt andet at reducere
forbrændingskapaciteten i den danske affaldssektor,
havde Kommunernes Landsforening umiddelbart før
jul 2020 offentliggjort en rapport, der indeholdt den
nu historiske ”lukkeliste”. Rapporten foreslog blandt
andet lukning af ét af landets nyeste affaldsenergianlæg – nemlig lukning af ARGO.
”I dag kan vi være tilfredse med, at mange gode
kræfter sikrede, at Energistyrelsen i februar 2021 fejede ”lukkelisten” af bordet og dermed sikrede overlevelse af et af landets mest effektive og miljøvenlige
anlæg”, konstaterer ARGO’s formand Niels Hörup.
Positivt regnskabsresultat
ARGO har netop offentliggjort sit regnskabsresultat
for 2021, der viser et så positivt resultat, at såvel de
kunder, der leverer affald til ARGO, som de borgere,
der får fjernvarme fra ARGO, kan glæde sig.
Ifølge Niels Hörup skyldes det rigtig gode regnskabsresultat primært tre forhold:
• Indtægterne fra salg af el har været væsentligt
højere end budgetteret.
• ARGO’s medarbejdere har sikret en effektiv drift

af affaldsenergianlægget og dermed en rekordhøj
varmeproduktion
• Forbrændingskapaciteten er blevet udnyttet optimalt ved import af mere end 87.000 tons affald.
Importen af affald har udover at være en økonomisk gevinst for ARGO også været en stor gevinst
for miljøet samt en samfundsøkonomisk gevinst for
Danmark.
”Således kan en reduktion af den samlede udledning af CO2 i Europa med næsten 48.000 tons alene
tilskrives ARGO’s affaldsimport” udtaler Niels Hörup,
og fortsætter: ”Desuden bidrager importaffaldet
med ca. 38 mio. kr. til statskassen i form af afgifter –
ud af de ca. 150 mio.kr., som ARGO betaler i afgift.”
Gavner fjernvarmekunderne
Hele ARGO’s varmeproduktion sælges til VEKS, og
den effektive drift af affaldsenergianlægget har sikret
en fjernvarmeproduktion på ikke mindre end 2.900
TJ svarende til mere end 57.000 familiers årlige varmebehov.
ARGO’s positive regnskabsresultat betyder, at VEKS
kan se frem til en tilbagebetaling for 2021 fra ARGO
på mere end 23 mio. kr. Gevinsten kommer alle
VEKS’ kunder til gode i 2022.

”I en tid med ekstremt høje priser på naturgas og el,
der rammer mange mennesker hårdt, er det meget
positivt at konstatere, at ARGO sender mere end 23
mio. kr. tilbage til fjernvarmekunderne”, bemærker
VEKS’ formand Steen Christiansen, der fortsætter:
”I VEKS besluttede vi allerede i december 2021 at
nedsætte fjernvarmeprisen med virkning fra den
1. januar 2022 - og det før vi kendte til det positive
regnskabsresultat fra ARGO. VEKS har et fjernvarmesystem, som er baseret på flere brændsler og teknologier: Fjernvarmen kommer fra bæredygtig biomas-

se, varme fra affaldsenergianlæg, overskudsvarme
fra industri samt biogas. Dette flerstrengede system
viser nu sin styrke. Det luner i pengepungen af være
fælles om varmen.”
Kontakt
ARGO: Bestyrelsesformand Niels Hørup, nho@solrod.dk, mobil 61660375
VEKS: Bestyrelsesformand Steen Christiansen, steen.
christiansen@albertslund.dk, mobil 40508507

INPUT TIL DEN KOMMUNALE AFFALDSPLANLÆGNING
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 de kommunale affaldsplaner.
Da ARGO varetager en række affaldsopgaver for
kommunerne, er der behov for et tættere samspil
i forhold til arbejdet med at fremme udviklingen af
cirkulær økonomi.
Derfor har ARGO udarbejdet et 122 siders dokument, ”Input til de kommunale affaldsplaner” med
status, perspektiv og indsatser på de områder, som
ARGO har ansvar for, herunder:
• Forebyggelse gennem direkte genbrug
• Genbrugspladser
• Omlastning og transportoptimering af hushold
ningslignende affald
• Omlastning og afsætning af madaffald
• Afsætning
• Affaldskraftvarme
• Affaldsdeponering af den sidste rest
Download ’INPUT TIL DEN KOMMUNALE AFFALDSPLANLÆGNING’
Klik her og download nævnte dokument.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til indholdet i ’INPUT TIL DEN
KOMMUNALE AFFALDSPLANLÆGNING’, så er du velkommen til at kontakte:
Lena Hjalholt på mail: lhh@argo.dk eller Ejvind Mortensen på mail: emn@argo.dk

STU-ELEVER FÅR CYKLER
TIL AT RULLE I BYEN
På STU, Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse’ under Roskilde Kommune, er der en Genbrug og Håndværkslinje, hvor eleverne kan arbejde praktisk med
genbrugsmaterialer. Det kan være tømrerarbejde,
cykelmekanik eller kunsthåndværk. To af ugens dage
går blandt andet med at reparere brugte cykler for
Gensalg.

har en række caféer, højskole, vækstfabrik (et udviklingsmiljø for iværksættere og vækstvirksomheder),
rockmuseum, ungdomsuddannelsesinstitutioner,
kollegie, ungdomsboliger og almindelige ejerlejligheder – alt i alt et kreativt kludetæppe der for mange
er inspirerende, og giver plads og rum til kreative
tanker og ideer. Et sted hvor Genbrug og Håndværkslinjen passer godt ind, og hvor eleverne nyder godt
Samarbejdet med STU Roskilde er et af mange
af studiemiljøet.
samarbejder Gensalg har, men det særlige ved dette Samarbejdet mellem Gensalg og STU Genbrug og
er, udover at Gensalg får gode funktionelle cykler
håndværkslinje består i, at STU afhenter brugte cykretur fra STU-værkstedet, at eleverne i tiden på
ler i Gensalg på Roskilde Genbrugsplads, og derpå
værkstedet får afklaret egne kompetencer og styrket istandsætter dem. Derefter sættes cyklerne til salg i
de basale ’must do’, som arbejdsmarkedet kræver.
Gensalg.
Målet er, at eleverne en dag kommer ud i enten
ordinært job, fleksjob eller på anden måde bidrager - Gensalg og STU Roskilde har samarbejdet i flere år,
til arbejdsmarkedet.
i det Gensalg har haft en række elever fra STU i praktik i vores butikker. Samarbejdet er sidenhen blevet
Værkstedet her simulerer en almindelig arbejdsudvidet i forskellige sammenhænge og nu også med
plads, hvor der er fast mødetid, opgaver der skal
cykel reparation. Vi er meget glade for samarbejdet,
gøres, daglige rytmer og fællesskab.
og tænker, at der fortsat er mulighed for udvidelser,
fortæller Ditte Titskov, som er daglig leder af Gen- Alle elever kommer med hver deres udfordringer,
salg.
og i den sammenhæng skal vi understøtte dem bedst
mulig i deres udvikling, fortæller Johan, der undervi- Eleverne i værkstedet finder det motiverende, at
ser i cykelmekanik to dage om ugen.
deres arbejde har værdi, og at nogen har brug for
de cykler de reparerer. Derfor er samarbejdet ikke
Brugte cykler istandsættes til videresalg
bare værdifuldt for miljøet, når Gensalg videresælger
STU-værkstedet er fornyligt flyttet i nogle store loka- genbrugseffekter, men også for de unge mennesker,
ler lige ved siden af Rock museet Musicon i Roskilde, som hver dag møder op på værkstedet og bidrager
hvor det emmer af studieliv og kreativitet. Området til at istandsætte cyklerne.

Laver ting som bliver brugt og sat pris på
Tobias og Victor på henholdsvis 19 og 20 år har begge været tilknyttet STU i to år, og har deres daglige
gang på værkstedet ved Musicon.

der og meget andet, som kan være hæmmende for
deres udvikling, og som forhindrer dem i at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

- Trods diverse udfordringer kommer en stor del
- Jeg kan godt lide at komme på værkstedet. Jeg har af vores elever i uddannelse eller i arbejde på sigt.
altid gang i et projekt, og jeg ved altid, hvad jeg skal STU er en tre årig uddannelse, som styrker elever i
lave, inden jeg kommer om morgenen. Lige nu er vi forhold til at komme videre i fx praktik eller uddani gang med at lave et lukket rum til vores høvl, fordi nelse. Vores opgave er, at hjælpe dem med at finde
den larmer meget, når vi bruger den i vores arbejde, deres interesse og udvikle deres kompetencer, så
fortæller Tobias,
de kan komme videre i
som drømmer
den retning de ønsker.
om at arbejde
Nogle elever vælger at
som butiksassitage en erhvervsgrundstent i en dagliguddannelse (EGU), som
varebutik.
kan strikkes sammen efter individuelle behov.
Victor, er ligeFx har jeg en tidligere
som Tobias,
elev, som fik truckkort
meget glad for
under sit STU-forløb,
at komme på
og sidenhen har været
værkstedet, og
i praktik i en privat virksynes, at han har
somhed som truckfører.
fået meget ud af
Denne elev er netop
at komme der.
blevet godkendt til en
De to undervisere Carsten og Johan sammen med en elev i værkstedet
EGU uddannelse. Han
- Jeg kan håndkunne sagtens ende
tere alt vores værktøj, jeg kan svejse, bore og skrue. med at blive maskinfører et sted – om det bliver i
Jeg synes, at det er fedt, at det vi laver også bliver
en ordinær stilling er uvist, men færre timer og i en
brugt, og der bliver sat pris på det. Vi har lavet bor- mere tilrettelagt jobfunktion kan også gøre det, forde, stole, cykler og meget andet spændende, fortæl- tæller Carsten, som er underviser på uddannelsen.
ler Victor, som gerne vil være brandmand på sigt.
Mere information om Gensalg
Uddannelse, praktik og fleksjob
Vil du vide mere om Gensalgs samarbejder og virke,
De fleste STU elever har udfordringer som ADHD,
så er du velkommen til at kontakte Ditte Titskov på
angst, udviklingsforstyrrelser, indlæringsvanskelighe- mail: dtv@argo.dk
Kriterie for Gensalgs samarbejder
I Gensalg opererer man med en samfundsmæssig, miljømæssig og økonomisk bundlinje. Det betyder, at et
samarbejde skal understøtte de tre bundlinjer, for at kunne blive levedygtigt. Fx når Gensalg indgår samarbejde
med STU ’Genbrug – og Håndværkslinje’ om, at istandsætte brugte cykler til videresalg, så er det ud fra, at det
kan generere en samfundsmæssig værdi, altså være medvirkende til at de unge mennesker får udviklet kompetencer, som kan bringe dem tættere på at arbejdsmarkedet på sigt. Miljømæssigt bidrager dette samarbejde til
at øge det direkte genbrug – altså sørge for at effekter får en længere levetid, og dermed begrænse ressourceforbruget ved ny-produktion. Sidst men ikke mindst, så er det økonomiske mål, at salget af cyklerne skal dække
omkostningerne af istandsættelsen.

16 MILLARDER KRONER I STØTTEMIDLER SKAL SIKRE
FANGST OG LAGRING AF CO2
Folketinget har afsat 16 mia. kr. i støttemidler til
fangst og lagring af CO2 i de kommende år. Uddelingen effektueres dog først når lagring opstartes - altså
skal punktkilder som ARGO selv finansiere opstarten,
og først når lagringen er i gang, kan opstartsudgiften
kompenseres i form af støttemidler.
Støtten er opdelt i to faser, fra 2022 og frem til 2025,
hvor der skal sikres lagring af 400.000 ton CO2. Fase
to skal fra 2025 til 2029 sikre lagring af yderligere
500.000 ton CO2. Denne politiske aftale skal ses i
lyset af regeringens mål om at reducere 70% af drivhusgasserne inden 2030.
Inden ARGO, samt kraftvarmeværker og udledende
industrier, kan indfri målet med fangst og lagring af
CO2, er der en række afgørende forhindringer, som
skal løses. Det er lagringsmuligheder, transportsystem, økonomiske muligheder og vurdering af endeligt udbudsmateriale.
Muligheder for deponering af CO2
Fangst og lagring, også kaldet CCS (Carbon Capture
and Storage), betyder, at CO2’en indfanges fra store
punktkilder, som fx ARGOs kraftvarmeværk, og efterfølgende lagres i undergrunden. Der findes ikke lagre
til CO2 deponering i Danmark i dag, men GEUS (De
Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og
Grønland) har gennemført en grov kortlægning af

den danske undergrund, og ser potentiale til formålet. Udover to oplagte off-shore områder i det danske farvand, ser GEUS desuden områderne omkring
Stenlille på Sjælland og Lille Thorup i Jylland som
velegnede. Intet er dog undersøgt til bunds, men der
er afsat midler til videre undersøgelser. Første lager
skal ifølge planerne stå klar i 2025.
Veludbygget transportsystem er nødvendigt
Helt afgørende for om indfangning og deponering af
CO2 kan lykkes, er et transportsystem, som kan løfte
den logistiske opgave. Transporten af store mængder
FAKTA OM CO2 FANGST OG LAGRING
(GEUS)
• I undergrunden findes der hulrum, hvor CO2
kan lagres
• 800 meter inde i jorden vil CO2 i gasform forandre sig til væske. Den vil derfor fylde mindre
grundet tryk og temperatur
• Beregninger viser, at der er plads til mere
end 500 års udledning på det nuværende
niveau, som er omkring 35 mio. ton (Mt) CO2
årligt ifølge GEUS (De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og Grønland)

CO2 kræver et sikkert og tilgængeligt system, ligesom det er afhængigt af lagringsmulighed, økonomi
og ansvar for drift og vedligeholdelse.

spørgsmål, som skal afklares førend et egentligt lagringsarbejde, kan begynde. Hvor skal lagrene være,
hvem skal eje lagrene, hvem skal eje transportsystemerne, hvad er en realistisk tidsplan, hvordan
Hvis lageret ligger på land eller tæt ved, er det muuddeles støttemidlerne… og mange andre relevante
ligt at etablere en rørforbindelse. Udfordringen ved spørgsmål. For ARGOs vedkommende afventes indet rørsystem er, hvem der skal etablere det, og hvem holdet af kommende udbud før der kan tages beslutder skal drive og vedligeholde den form for infraning om fremtidens CO2 fangst og lagring.
struktur.
Her er vi nu
Vælges der offshore lager, som ligger langt fra land, • GEUS-undersøgelser af potentielle lagerlokaliteter
skal CO2’en sejles til lageret, hvilke gør transporten
er i gang, og dialogen med kommunerne er startet
afhængig af vejrforhold og sikkerhed. En anden fak- • Der er afsat en pulje til udvikling og demonstrati
tor ved at have et deponi offshore, er at CO2’en skal
onsprojekter for CO2 lagre i Nordsøen i 2021-22
transporteres i store lastbiler til havnen og derfra
(fra Nordsøaftalen)
sejles videre til lageret. Det vil sige, at offshore lager • Afventer afdækning af statens rolle i forbindelse
kræver to transporter, inden det når endestationen
med CO2 lagring
– hvilket gør logistikken langt mere kompliceret og
• Afventer politisk forhandling i 2022 om eventuel
sårbar end en rørforbindelse.
ejerskab/støtte af infrastrukturen
Afklaring af spørgsmål inden arbejdet kan begynde Yderligere information om lagring af CO2
Lagring af CO2 er et nødvendigt greb for, at der kan Klaus W. Hansen, vicedirektør i ARGO, kwh@argo.dk
skabes mærkbare reduktioner. Dog er der en række

Danmarks samlede CO2-udledning var i 2018 cirka 35 mio. ton (Mt). Cirka 10 Mt stammer fra de 15
største udledere, de såkaldte punktkilder, hvor meget store mængder CO2 udledes på ét sted. ARGO
udleder cirka 160.000 ton CO2 på årbasis (Kilde GEUS).
Overnævnte tal er opgjort i fossile CO2. Biologiske materialer (fx træ og organisk madaffald) indeholder
CO2 optaget fra atmosfæren undervejs i materialernes livsforløb, denne CO2 kaldes biogen i modsætning til den fossile CO2, som udledes ved afbrænding af kul, olie, gas og andre fossile brændsler.

ARGO’s nyhedsbrev udgives på månedsbasis
og leverer interne nyheder til medarbejdere,
bestyrelse og udvalgte samarbejdspartnere.
Har du en god historie, så skriv til rid@argo.dk

KALENDER FEBRUAR 2022

Torsdag den 3. februar: 		

Bestyrelsesmøde i ARGO

Torsdag den 3. februar: 		

Workshop for C4 samarbejde

Man - fre. 7- 11. februar: 		

Status revision, PWC

Fredag den 25. februar: 		

Møde for Genbrugschefer

