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ET TRAVLT OG SUCCESFULDT ÅR HAR SENDT 
OVERSKUD RETUR TIL KUNDER
I ARGOs nye årsrapport fremgår det, at 2021 gav 
et overskud på 35,7 mio. kr. – og det er efter, at 
affalds- og energiselskabet har sendt 39 mio. kr. 
retur til kunderne. Overskuddet i 2021 afspejler en 
robust økonomi i ARGO, hvilket er en forudsætning 
for stabile og lave priser for ARGOs kunder. Samtidig 
lægger det fundamentet for, at ARGO fortsat kan 
være en central spiller i den grønne omstilling, hvor 
fokus er størst mulig genanvendelse og genbrug i 
affaldshåndteringen. 

2021 har været et travlt år for ARGO, hvor der er 
blevet håndteret rekordstore mængder affald på 
genbrugspladserne, genbrugsanlæg, kraftvarmeværk 
og miljøcenter. Alt i alt er der blevet håndteret over 
700.000 ton affald i løbet af 2021. 

Forsyningssikker energi og rekorder i mængder og 
besøg 
Roskilde kraftvarmeværk energiudnyttede 342.652 
ton restaffald i løbet af 2021. Det svarer til, at ARGO 
har leveret strøm til 64.400 husstande og fjernvarme 
til 50.300 husstande uden brug af olie, gas eller kul. 
ARGO bidrager derved til forsyningssikker og stabil 

energiproduktion, der ikke er afhængig af import af 
fx gas. Årsagerne til succesen har været et højt antal 
driftstimer, som sikrede en høj produktion af el og 
fjernvarme, samt en usædvanlig høj markedspris på 
el.  

På ARGOs genbrugspladser blev der modtaget 
169.807 ton affald i 2021. Det er den største mæng-
de affald nogensinde og 5.000 ton mere end året før. 
Genbrugspladserne satte yderligere rekord i 2021 i 
antallet af indkørsler. I løbet af året har mere end 1,5 
millioner borgere besøgt en af ARGOs 14 genbrugs-
pladser.  

Også på ARGOs genbrugsanlæg og miljøcenter har 
der været travlt året igennem, og øgede mængder 
affald fra genbrugspladser, husholdninger og er-
hvervsliv er blevet omlastet og behandlet.

- Det er tydeligt, at 2021 har været et travlt og 
succesfuldt år for ARGO. Når det går ARGO godt, så 
skal det også kunne mærkes hos kunderne. Det er 
også årsagen til, at vi har valgt at sende 39 millioner 
kroner retur til kunderne. Det har betydet, at ARGOs 
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varmepris er faldet med cirka 8 %. Nedsættelsen af 
varmeprisen kan være med til at neutralisere even-
tuelle prisstigninger på andre brændsler. Det har 
også betydet, at vi har sat taksten for aflevering af 
dagrenovation og forbrændingsegnet-erhvervsaffald 
ned fra 420 kr. pr. ton til 345 kr. pr. ton, fortæller 
bestyrelsesformand for ARGO Niels Hörup.  

Betydeligt bidrag til statskassen og importaffaldets 
klimagevinst
Udover at ARGO sikrer lave priser for kunderne, så 
bidrager affalds- og energiselskabet også til statskas-
sen. Der er i 2021 betalt 175,4 mio. kr. til statskassen 
i form af afgifter og CO2 kvoter. 
Heraf kan 45 mio. kr. tilskrives energiudnyttelsen af 
importeret, ikke-genanvendeligt restaffald – affald 
som ellers var blevet deponeret på en losseplads i 
andre europæiske lande til skade for klima og miljø. 
Energiudnyttelsen af det udenlandske restaffald gi-
ver en global klimafordel ved blandt andet at erstat-
te fossile brændsler, og i 2021 skønnes den samle-
de globale udledning af CO2 reduceret med cirka 
10.000 ton som følge af ARGOs import af restaffald. 
Derudover giver importen både bedre forsyningssik-
kerhed for dansk fjernvarme og en lavere fjernvar-
mepris for de danske forbrugere. 

Samfundsmæssigt ansvar og indsatser 
ARGO har et samfundsmæssigt ansvar, og det ud-
øves blandt andet ved at samarbejde om en række 
velgørende initiativer, hvor ARGOs genbrugsbutikker 
’Gensalg’ er omdrejningspunktet. Gensalgsbutikker-
ne leverer blandt andet brugte genstande til forskel-
lige samfundstjenestelige formål.
ARGO bidrager til at bringe mennesker på kanten af 
arbejdsmarkedet tættere på. I et samarbejde med 
kriminalforsorgen, jobformidlinger, samt kommu-
nerne har ARGO igennem 2021 haft 25 personer 
beskæftiget i Gensalg og 25 personer på særlige 
værksteder udenfor ARGO. Derudover har ARGO 
haft en række borgere i flexjob, samfundstjeneste, 
arbejdsprøvninger og praktikforløb. 

 
 
Årsberetning tilsendt
Ønsker du ARGOs årsberetning tilsendt elektronisk, 
så skriv til info@argo.dk

Yderligere informationer 
Spørgsmål kan rettes til direktør Trine Lindegaard 
Holmberg på mob. 2928 8844 eller mail tlh@argo.dk 



Tour de France: FRA ENERGITÅRN TIL EIFFEL-
TÅRN
Lørdag den 2. juli 2022 kommer Tour de France til at 
starte i Roskilde som en del af Grand Départ. ARGO 
vil med sin placering af Energitårnet og flere gen-
brugspladser i nærheden af ruten, bidrage til festlig-
hederne under sloganet ’Fra Energitårn til Eiffeltårn’.   
ARGO søsætter en række initiativer op til og under 
Tour de France Grand Départ i Roskilde.  
 
Gule cykler i byrummet  
I maj og juni har Roskilde Kommune, skoler mv. 
malet brugte cykler gule og hængt dem forskellige 
steder i Roskilde midtby. Mange af cyklerne er done-
ret af ARGOs genbrugsbutikker ’Gensalg’. Cyklerne 
hænger blandt andet ved Roskilde Bibliotek, Køben-
havnsvej, Tjørnegårdsskolen, Roskilde Camping. Klub 

Nord i Roskide og i rundkørslen forenden af Køgeve-
jen ind mod Roskilde Station. 
 
- Dekorationen af byrummet giver god mening for 
os. Dels er det med til at skabe glæde og opmærk-
somhed omkring eventen Tour de France, og dels er 
det med til signalere at brugte cykler er en god inve-
stering både miljømæssigt og økonomisk - specielt 
for os, som ikke cykler på Tour de France niveau. De 
fleste af os er tilfredse med cykelglæden til og fra 
arbejde og måske på indkøb i dagligdagen, fortæller 
Ditte Titskov, der er leder af ARGOs Gensalgsbutik-
kerne ’Gensalg’. 
 
Roskildensere og besøgende i byen vil i aftnerne op 



til tour’en og et par dage efter, opleve de fire kendte 
trøjer fra Tour de France, ’den gule førertrøje’, ’den 
prikkede bjergtrøje’, ’den hvide ungdomstrøje’ og 
’den grønne pointtrøje’ fortolket i lys på Energitår-
net.  
 
- Det er jo ikke helt ved siden af, når vi siger ’Fra  
Energitårn til Eiffeltårn’, og det markerer vi på denne 
måde. Lyset, er ligesom de gule cykler, vores bidrag 
til at skabe et festlig fællesskab omkring et af ver-
dens største sportsevents, fortæller Klaus W. Han-
sen, der er vicediretør og ansvarlig for Energitårnet  
i ARGO.  
 
ARGO i gult 
Touren lægger ruten forbi tre ejerkommuner som 
ARGO driver genbrugspladser for, Roskilde, Lejre og 
Kalundborg. Her vil genbrugspladsmedarbejdere 
være med til at markerer de festlige dage op til og 
under touren.  

- Det er en stor ting, når et af verdens største sport-
sevents lægger vejen forbi, og det skal vi naturlig-
vis være med til at fejre. Med bannere og T-shirts 
specielt udarbejdet til formålet, vil medarbejdere i 
ARGO være med til at markere begivenheden, for-
tæller Finn Kjær, der er genbrugschef i ARGO. 
 
ARGO bakker op om tour’en via sociale medier 
Med sloganet ’Fra Energitårn til Eiffeltårn’ vil ARGO 
på sine sociale medier bidrage til begejstringen  
omkring eventen, samt forsøge at øge bevidstheden 
omkring de miljømæssige gevinster ved genbrug af 
cykler til almindelige cykelmotionister, som der er 
flest af.  
  
Spørgsmål 
Har du spørgsmål til ARGOs initiativer i forhold til 
Tour de France Grand Départ, så skriv til Anders 
Cold, amc@argo.dk



I forbindelse med et pilotprojekt, der har til for-
mål at optimere virksomheders affaldssortering af 
genanvendelige materialer modtager et stort antal 
virksomheder et brev i løbet af maj og juni måned. 
Brevet er en fælles opfordring fra kommuner, ARGO 
som affaldsbehandler, ARI, samt øvrige af erhvervs-
livets brancheforeninger. Brevet giver dels gode 
råd til, men også direkte hjælp til optimeringen af 
affaldssorteringen. 
Det bliver snart lovpligtigt for alle, private som virk-
somheder, at sorterer affaldet i ti typer af affald - og 
hvorfor ikke varme op til opgaven allerede nu. De 
virksomheder som bliver eller allerede er kontaktet, 
har bopæl i kommunerne Greve, Holbæk, Kalund-
borg, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød.

Det har i flere år været et lovkrav, at alle virksomhe-
der skal sortere genanvendelige materialer til gen-
anvendelse. Dette skærpes yderligere fra 1. januar 
2023, idet virksomheder, ligesom private, fremover 
skal sortere en række specifikke typer af affald til 
genanvendelse.
Data og tidligere stikprøver har vist, at op imod 50% 
af det affald fra erhverv som i dag forbrændes, kan 
være genanvendeligt.

Pilotprojekt tager udgangspunkt i virksomheder 
med madaffald
For at afgrænse pilotprojektet og samtidig sætte 
fokus på den ny kildesortering, tages der afsæt 

i madaffald. De virksomheder der er omfattet af 
pilotprojektet, er udvalgt på baggrund af branche 
og kommunernes kendskab til det lokale erhvervsliv. 
Har en virksomhed mad- eller kantineordning eller 
sælger eller producerer madvarer, så er det vigtigt at 
udsortere madaffaldet. Det udsorterede madaffald 
vil blive kørt til et forbehandlingsanlæg, hvor embal-
lager sorteres fra, og resten afgasses og omdannes til 
biogas og gødning til landbruget.  

Virksomheder kan optimere affaldssorteringen med 
råd fra deres affaldsindsamler 
Vi skal alle sortere og genanvende mest muligt af 

ERHVERVSVIRKSOMHEDER I SYV KOMMU-
NER TILBYDES HJÆLP TIL BEDRE SORTERING
ERHVERVSVIRKSOMHEDER I SYV KOMMU-
NER TILBYDES HJÆLP TIL BEDRE SORTERING

Madaffald er: Frugt og grøntsager, 
kød, knogler og ben, brød, æggeskal-
ler, skaldyr, brugte kaffefiltre og kaffe-
grums, brugte teposer mv.

Madaffald er: Frugt og grøntsager, 
kød, knogler og ben, brød, æggeskal-
ler, skaldyr, brugte kaffefiltre og kaffe-
grums, brugte teposer mv.



vores affald for at begrænse klimabelastningen, og 
for at bevare og passe bedst muligt på vores fælles 
ressourcer. I Danmark vælger virksomheder selv, 
hvilken indsamler de vil bruge til at få affaldet sendt 
til behandling og genanvendelse. Med baggrund i 
denne kampagne, tilbyder indsamlerne at gennem-
gå sorteringen med virksomheden, og på den måde 
opnå mulige forbedringer. Som virksomhed er man 
derfor meget velkommen til at kontakte sin indsam-
ler for råd og vejledning. 

Vurdering af indsats
Der er ikke sat et endegyldigt resultatmål på pilo-
tindsatsen, da alle interessenter fortsat er i lærings-
fase. I foråret 2023 vil indsatsen bliver vurderet på 
baggrund af tilbagemeldinger fra indsamlere, stik-
prøver fra ARGO (behandlingsleddet) og kommuner-
nes tilsynsrapporter.
  

Kampagne bakkes op af en bred kreds af interes-
senter
Kampagnen er udarbejdet i samarbejde med nævn-
te sjællandske kommuner, det fælles kommunale 
affaldsselskab ARGO og brancheforeningen for 
Affalds- og Ressourceindustrien, der repræsenterer 
indsamlere og andre affaldshåndterende virksom-
heder. Derudover bakkes projektet op af en lang 
række brancheforeninger, herunder Dansk Erhverv, 
DTL, DI Service og Biogas Danmark. 

I forlængelse af denne kampagne vil man fra kom-
munens side udvælge en række virksomheder, som 
i efteråret vil få et tilsynsbesøg for at følge op på 
kampagnen.  

Spørgsmål til pilotprojektet
Har du spørgsmål, så kontakt Berit Nielsen, Projekt-
leder i ARGO på bn@argo.dk

I Køge ligger EvoBus, der forhandler og leverer full-
service på busser i mærkerne Mercedes-Benz, Setra, 
og OMNIplus. Ligesom der er styr på virksomhedens 
logistik, salg og øvrige opgaver, er der også helt styr 
på matriklens affaldssortering. Affaldet er nemlig 
en del af en større  indsats, der også omfatter tiltag 
i forhold til kvalitetssikring, CSR, værdier og etiske 
regler.  
 
I EvoBus er der 50 medarbejdere, hvor Torben Jør-
gensen er ansvarlig for nævnte områder,  herunder 
også affaldssorteringen. Med god hjælp fra virksom-
hedens indsamler, er der kommet styr på affaldet, 

både det genanvendlige og ikke genanvendelige, 
samt det farlige affald.  
 
- Det er klart, at vi har en del affald, idet vi både 
har lakerings- og mekanikerværksted, reserve-
delslager, kantine og kontorer, fortæller Torben 
 
Madaffald fra frokostordning
Den daglige buffet i kantinen blev sløjfet under 
covid-19 nedlukningen, og i stedet blev der indført 
portionsanretninger fra en ekstern leverandør. 
Hver dag får medarbejderne en ret i en plastbe-
holder, det kan være smørrebrød, sandwich eller 

DER ER STYR PÅ MADAFFALD OG 
ANDET GENANVENDELIGT MATERI-
ALE MED HJÆLP FRA INDSAMLER



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 APRIL 2022

  
Onsdag den 1. juni:    Rundvisning Hemingway klub + Viby Skole (test)

Torsdag den 2. juni:    Rundvisning Clean Cluster

Tirsdag den 7. juni:    Rundvisning Kirke Hyllinge Skole + Fjernvarmeforum

Onsdag den 8. juni:    Rundvisning Viby Skole og Tjørnegårddskolen                                           

Torsdag den 9. juni:    Rundvisning Viby skole + Affaldsforum + Deponi med DAF +  
     + London Energy

Fredag den 10. juni:    Rundvisning Gadstrup Skole

Tirsdag den 14. juni:    Rundvisning Center for handicap + Task force energi

Onsdag den 15. juni:    Rundvisning Kirke Hyllinge Skole 

Torsdag den 16. juni:    Rundvisning STU + ARI temadebat
                                    
Fredag den 17. juni:    Rundvisning Gadstrup Skole

Tirsdag den 21. juni:    Rundvisnings Skt. Josef Skole 

Mandag den 27. juni:    Bestyrelsesmøde I AFATEK

lignende. Når medarbejderen har spist deres anret-
ning, kommer eventuelle madrester i en stor biopo-
se, ligesom kaffegrums også kommer i posen. Når 
der leveres  frokost næste dag, tager leverandøren 
de tomme plastbeholdere til genanvendelse med 
retur. 

-Da vi gik fra buffet til portionsanretning, så er 
mængden af madrester blevet betragtelig mindre, 
hvilket har betydet, at vi har fået en mindre contai-
ner til formålet, fortæller Torben, mens han udtryk-
ker tydelig tilfredshed med udbyttet af ændringen. 
  
 


