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ÅBENT BREV: DANSKE AFFALDS- OG ENERGISELSKABER ER AFGØRENDE FOR FORSYNINGSSIKKERHEDEN
Affalds- og energiselskaberne er en vigtig brik i den
danske forsyningssikkerhed. Vi kan bidrage til en stabil forsyning af både varme og elektricitet og - med
de nye muligheder for C02 fangst - kan vi sikre en
væsentlig reduktion af C02-udledningen. Det rette
politiske fokus på rammebetingelser vil betyde, at
vi vil investere milliarder og bidrage med yderligere
sikring af forsyningssikkerheden.
Som affalds-og energiselskaber har vi et mål om at
være C02-neutrale senest i 2030. Vi kan være den
motor, som sikrer, at 70%-målet nås i 2030, samtidig
med at vi bidrager til, at hele industrien omkring PtX
kan arbejde med frembringelsen af grønne brændstoffer.

ning af forsyningen til mindre brug af naturgas. Her
kan de danske affaldsenergianlæg gøre en forskel og
sikre en stabil og billig fjernvarme til gavn for mange
borgere. Danmark har en unik kombination af store
fjernvarmenet, der bl.a. bliver forsynet af overskudsvarmen fra affaldsanlæggene. At udnytte vores miljøeffektive affaldsenergianlæg fuldt ud, vil bidrage
til, at flere borgere sikres mod store prisstigninger og
samtidig kan få sikkerhed for forsyningen.

C02 fangst: et vigtigt bidrag til grøn omstilling
C02 fangst er afgørende for at nå målet om 70% reduktion af C02 udledningen i 2030, og vi kan bidrage
med en fjerdedel af de manglende 10 millioner ton,
som skal findes for at nå klimamålsætningen. Derfor
er der brug for at sikre de nødvendige rammer, der
Helt konkret kan vi gøre en forskel på tre afgørende skal til, for at vi som selskaber kan investere de mange milliarder, det kræver at fange C02’en. Overskudsparametre i forhold til kritisk forsyning og bidrag til
varmen fra C02 fangst kan tilmed udnyttes i de store
den grønne omstilling:
fjernvarmenet og vil kunne bidrage til, at endnu flere
1) Vi kan levere sikker forsyning af fjernvarme og
naturgas- og oliefyr udfases hurtigst muligt.
elektricitet til stabile og billige priser
2) Med markante udvidelser af fjernvarmenettet kan Affaldsenergianlæggene producerer varme og
elektricitet 24/7 hele året, og har derfor alle forudvi udfase olie og naturgas
3) Med fremtidig C02 fangst kan vi levere klimaneu- sætninger for at levere billig og konstant C02. Størstedelen er biogent C02, som er en nødvendighed
tral varme - og potentielt nye grønne brændstoffer
for at kunne udvikle grønne brændstoffer til bl.a.
luftfartsindustrien.
Sikker forsyning og billig varme og elektricitet
Forsyningen af varme og elektricitet er under enormt
pres i øjeblikket på grund af krigen i Ukraine, og det Lokal, vedvarende og uafhængig
Med mange kommende og banebrydende energiprohar blandt andet startet en diskussion om omlæg-

jekter i støbeskeen arbejder vi for at fremtidssikre
fjernvarmen og gøre den lokal og vedvarende, hvor
vi tilmed bygger bro til andre brancher. Alt sammen
med det resultat, at vi minimerer behovet og afhængigheden af andre energikilder og nationer.
Tiden er inde til at anerkende, at affalds- og energiselskaberne kan bidrage til at løse de måske største
problemstillinger, vi står overfor inden for klima og
forsyningssikkerhed: Nemlig forsyning af billig varme

og elektricitet og en væsentlig reduktion af C02-udledningen. Det rette politiske fokus på rammebetingelser vil betyde, at vi vil investere milliarder i nye
fangstanlæg, der bliver de mest moderne miljøanlæg
i verden og kan sikre en stabil forsyning til billige
priser. Med andre ord skal vi udvikles i stedet for
afvikles - det er
afgørende for at sikre en fælles succes. Vi er klar!

DONÉR DINE NATURSTEN FOR ET BEDRE
HAVMILJØ I KØGE BUGT
I et samarbejde mellem foreningen ’Køge Bugt
Stenrev’ og ARGO, samles der natursten ind på Køge
genbrugsplads. Formålet med stenene er at forbedre
fiske- og havmiljøet i Køge Bugt. Der er indsamlet
cirka 50 ton natursten indtil videre, men der er brug
for meget mere… så dine sten er velkomne!
Ligger du inde med kampesten, natursten og marksten (minimum 20
x 20 cm. i størrelsen), og gerne
vil af med dem,
så kør forbi Køge
genbrugsplads,
hvor der er opstillet en container til
formålet.

øge bestanden og have et havmiljø i trivsel, så er vi
nødt til at genopbygge nogle af de stenrev, som er
blevet fjernet gennem årene, fortæller Allan Scheller, som er lystfisker og ophavsmand til foreningen
’Køge Bugt Stenrev’.
Et stenrev er et ideelt miljø for fisk, her kan de gemme sig, vokse sig store og formere sig og udvide bestanden i ’havet’. Derudover
giver et godt stenrev også
en større biomasse i form
af alger og bunddyr contra
almindelig sandbund.

Aktiv indsats skal få torsken
tilbage i Køge Bugt
Efter at Allan, ligesom så
mange andre lystfiskere ved
Siden starten af
Køge Bugt, fik mere tang end
1900-tallet og helt
fisk på krogen, søgte han råd
frem til 2009 har
for de manglende fisk på afdet været tilladt,
tenmenuen. Erfarne havbioat fiske sten op fra
loger indviede Allan i bagde danske have. Det har betydet, at specielt torsken grunden for de manglende fisk. Årevis med færre og
og mange andre fiske- og plantearter ikke længere
færre stenrev, samt dumping af spildevand og slam,
findes i de bestande, som tidligere. Faktisk så siger
samt gødning fra landbruget, har påvirket havmiljøet
rygtet, at det er nemmere at vinde i lotto end at fan- negativt. Løsningen til at få en større bestand af fisk
ge en torsk i Køge Bugt.
og plankton tilbage i Køge Bugt, er derfor en reetablering af stenrev, samt en begrænset udledning af
- Der hvor der er sten, og gerne bunker af dem, på
spildevand m.v.
havbunden, der er der som regel også liv. Hvis vi skal På baggrund af gode initiativer på Als, som har haft

samme udfordring som Køge Bugt, stiftede Allan
foreningen ’Køge Bugt Stenrev’. Foreningen blev
stiftet i 2020 og en strategisk sammensat bestyrelse bestående af et kommunalt byrådsmedlem, en
repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening,
en marinbiolog og et par dykkere, blev nedsat. Siden
etableringen er foreningen vokset med cirka 200
medlemmer, hvoraf en del tager aktiv del i diverse
praktiske opgaver.

plads til indsamling af natursten. Det andet rev som
foreningen gerne vil realisere er ’Klintekongen’, som
skal ligge cirka to kilometer fra kysten og skal være
en del større nemlig 2500 m3.
- Det står nok lysende klart for den enkelte, at
containerne på genbrugspladserne ikke alene kan
indfrie vores mål, men set i lyset af at vi er en frivillig
forening, så er alle bidrag velkomne. Det er klart, at
hvis vores mål skal indfries, så skal vi også indkøbe
store mængder sten i fx Norge. Finansieringen håber
vi at få via en række fonde, som vi søger midler hos,
fortæller Allan.

Kommende rev i Køge Bugt
Foreningens ambition på den korte bane er at få
anlagt to rev ud for Mosede Strand ved Greve.
Det første rev skal være et ’Formidlingsrev’ kaldet
’Strandgreven’. Det vil sige, at revet vil være meget
Gode samarbejder skal bære udviklingen
kystnært, og formet i en søstjerne med fem ’arme’.
For at foreningen kan gøre en reel forskel for havEn af af armene vil gå helt ind til vandkanten, mens miljøet, har det været nødvendigt at alliere sig med
de andre fem
gode kræfter. Foreningen
Stenrevene
i
Køge
Bugt
re-etableres
med
det
formål,
at
vil gå cirka 100
har opnået et godt samargenskabe mistede habitater, og derved forbedre vilkårene
meter ude i
bejde med alle de kommufor
havmiljøet
og
biodiversiteten
i
Køge
Bugt.
Samtidig
skal
havet i forskelner, som ligger op ad Køge
indsatsen højne forholdene for de rekreative aktiviteter
lige retninger.
Bugt, Ishøj, Solrød, Køge,
der
er
knyttet
til
bugten
i
form
af
lystfiskeri,
badning,
unOmkredsen vil
Greve og Stevns. Deruddervandsjagt,
snorkling
og
dykning.
være cirka 200
over har foreningen et
meter. Badegæsamarbejde med et privat
ster, dykkere og andre besøgende i vandet kan nemt firma ’WSP’, som udarbejder geologiske undersøgelsnorkle ved revet og opleve dyrelivet under vandet
ser til brug for projektet. Senest har Køge Genbrugspå nærmeste hold. Revet er beregnet til at blive cirka plads og Greve miljøcenter meldt sig på banen, og
hundrede meter i diameter og søstjernes arme tre
har opstillet containere til indsamling af natur sten.
meter brede.
Desuden har foreningen af en række samarbejdsRevet kræver cirka 1.000 m3 sten eller omregnet 500 partnere som DTU, ’Den blå planet’, Øresundsakvaricontainer af den slags, som står på Køge genbrugset, et par dykkerklubber og lystfiskerforeninger mv.
Foto: Allan Scheller, som er ophavsmand til foreningen ’Køge Bugt Stenrev’ og lystfisker.

IMPORT AF RESTAFFALD UNDERSTØTTER SOLIDARITETEN I EU
AFFALDSENERGI- OG FJERNVARMESEKTOREN KAN HER OG NU
REDUCERE AFHÆNGIGHEDEN AF RUSSISK GAS
Vi skal ikke længere tilbage end til den 2. februar
2022, hvor EU-Kommissionen ved et nyt klassifikationssystem (taksonomien), gjorde investeringer i
atomkraft og naturgas til grønne og miljømæssigt
Med den russiske invasion af Ukraine for godt 14
dage siden, ser vi nu et Europa, som de færreste af bæredygtige investeringer. I dag er det nok meget
begrænset, hvem der vil investere i naturgasprojekos havde drømt om at skulle opleve.
Som i alle krige lider civilbefolkningen mest og mere ter, hvis projekterne er baseret på russisk naturgas.
end to millioner ukrainere er allerede flygtet mod
vest. I Europa stiger priserne på el, naturgas og olie Udnyt forbrændingskapaciteten
med et tempo, der ikke er set siden energikriserne i I den aktuelle energiforsyningsmæssige krisesituation står vi i Danmark bedre end de fleste andre lande
1970’erne.
i EU. Vi har et velfungerende fjernvarmesystem, der
Som en konsekvens af krigen i Ukraine kan en reduk- mange steder er baseret på flere varmekilder som
tion af de russiske naturgasleverancer til Europa ikke eksempelvis varme fra affaldsenergianlæg, kraftvarudelukkes. Rusland leverer omkring 40% af al natur- meværker baseret på bæredygtig biomasse, overskudsvarme fra industrien, eldrevne varmepumper
gas i EU (I 2021 var importen fra Rusland 155 mia.
m3). Særligt østeuropæiske lande samt Tyskland og mv.
Italien er dybt afhængige af russisk gas. Da EU dæk- At udnytte varmen fra affaldsenergianlæg var fakker næsten 25% af sit energibehov med naturgas, er tisk der, hvor dansk fjernvarme tog sin begyndelse
det derfor meget alvorligt, hvis Rusland reducerer - i 1903, så vi har at gøre med en velgennemprøvet
teknologi.
eller lukker - for sine naturgasleverancer.
Debatindlæg af Lars Gullev, direktør VEKS og Trine
Lindegaard Holmberg, Direktør ARGO

Vores dagsorden skal ændres. Nu.
Det er derfor helt naturligt, at der i Folketinget er
bred politisk opbakning til at reducere afhængigheden af naturgas. Ja, det Radikale Venstre går så langt
som til at opfordre de danske fjernvarmeselskaber
til inden udgangen af 2022 at udarbejde udbygningsplaner, der dækker alle fjernvarmeområder i
den grønne varmeplan for at sikre 90% udfasning af
naturgas i fjernvarmeområderne senest i 2026.

I affaldsenergi- og fjernvarmesektoren kan vi være
med til at gøre en væsentlig forskel. Lad os her og nu
glemme alt om Lukkeliste for forbrændingsanlæg og
reduktion af forbrændingskapacitet.
Ved at importere ikke-genanvendeligt restaffald fra
vore EU-naboer vil vi kunne udnytte forbrændingskapaciteten på de nuværende affaldsenergianlæg fuldt
ud.
Det vil være en win-win situation på flere områder. Den danske CO2-udledning vil ganske vist stige
Krigen i Ukraine viser dels hvordan sikkerhedspolitik marginalt, men på EU-niveau vil der være en samlet
og energipolitik er helt tæt forbundet, dels hvor hur- reduktion i CO2-udledningen. Tiden er ikke til suboptimering inden for nationale grænser, men derimod
tigt den politiske dagsorden kan - og skal - ændres.

optimering indenfor EU’s grænser.
Derudover vil en bedre udnyttelse af forbrændingskapaciteten reducere omkostningerne til affaldshåndtering for den enkelte dansker. Og fjernvarmeprisen fra de affaldsenergianlæg vil falde til glæde
for kunderne.

Danmarks grænser. Vi taler selvfølgelig her om
importeret restaffald, der ikke kan genanvendes, og
ellers ville blive lagt på losseplads – hvilket sker i stor
skala i Europa i dag.

Det er nu vi i den danske affaldsenergi- og fjernvarmesektor kan vise solidaritet med dem, der ikke har
Endelig vil anvendelse af importeret affald fortrænge noget umiddelbart alternativ til russisk naturgas.
bæredygtig biomasse, olie og naturgas, der i stedet kan anvendes af de kunder, der ikke har noget
Og samtidig få synliggjort den styrke, der ligger i at
alternativ. Det gælder såvel indenfor som udenfor
være fælles om energien.

HENT GRATIS KOMPOST PÅ ARGOS
GENBRUGSPLADSER
Kompostdagen er i år lørdag den 9. april på alle
genbrugspladser og i Audebo Miljøcenter. Dog med
undtagelse af Store Heddinge Genbrugsplads og
Høng Genbrugsplads, som har kompostdag søndag
den 10. april. Komposten kan afhentes indenfor de
normale åbningstider.
Kompostdag giver kunder i ’butikken’
Kompostdagen plejer at være en travl dag, både
for besøgende og personale på genbrugspladserne.
Forårsglade og havekyndige borgere finder ofte vej
til genbrugspladserne på den årlige kompostdag.
Der er ofte mange besøgende på alle pladser og kø
til bunken af kompost. Folk er dog generelt flinke til
at tage hensyn til hinanden.
Gensalg fejrer kompostdag med tilbud og frø
I butikkerne Gensalg, som ligger på henholdsvis Ros-

kilde-, Torkilstrup og Køge genbrugsplads, er der
50 % på krukker og potter fra den 4. april og til den
9. april.
Derudover er private kunder og øvrige udbydere velkommen til sælge deres frø og planter foran butikkerne i Roskilde og Køge lørdag den 9. april. Man skal
blot medbringe eget bord og melde sin ankomst via
mail til dtv@argo.dk senest torsdag den 7. april.
Butikkernes åbningstider er:
Gensalg i Køge og Roskilde har åbent torsdag 9-15 og
fredag-søndag 9-17. Gensalg i Torkilstrup har åbent
mandag til onsdag 9-17, samt fredag 9-17 - bemærk
at Gensalg i Torkilstrup har ikke åbent på kompostdagen lørdag den 9. april.

MÆNGDER OG MENNESKER PÅ ARGOS
GENBRUGSPLADSER

I denne artikel vil der blive stillet skarpt på de opgaver som genbrugspladserne løfter, samt fremtidige
opgaver og udviklinger. Genbrugspladserne modtager al det affald, som ikke passer ned i beholderen
derhjemme, lige med undtagelse af madaffald. Det
er også her affaldets starter rejsen mod genanvendelse.
ARGO driver 14 genbrugspladser i kommunerne
Kalundborg, Lejre, Roskilde, Køge og Stevns. Efter
aftale benytter også Solrød Kommunes borgere
ARGOs genbrugspladser. Genbrugspladserne er en
central del af ARGOs ansvar og opgave i forhold til
affaldshåndtering.
ARGOs genbrugspladser har årligt 1,4 – 1,5 mio.
besøgende, hvoraf private køretøjer udgør 92% af
besøgene og de sidste 8 % udgøres af erhverv.

Stigende mængder de senere år
I 2020 modtog samtlige genbrugspladser 167.903
ton affald, hvor af genbrugspladserne i Køge og
Roskilde modtog de største mængder, henholdsvis
37.524 ton og 34.671 ton. Den genbrugsplads som

modtog mindst affald var Sejerø, der drives som en
’ø-plads’, hvor der kun er åbent et par dage om ugen,
og hvor flere fraktioner bliver lagt sammen til senere
eftersortering.
Med udgangspunkt i data fra 2015 og frem til 2020,
har der været en jævn stigning, men en størrer stigning fra 2019 til 2020 i samtlige affaldsmængderne.
Langt de fleste affaldstyper, med undtagelse af et par
stykker, er steget perioden 2015 til 2020. Nogle af de
fraktioner som er steget mest er:

Fraktion

År 2015

År 2020

153 ton
3.179 ton

1.813 ton
14.036 ton

3.838 ton
Trykimprægneret træ 1.882 ton

16.045 ton
13.102 ton

Plast
Rent træ
Beton

Årsager til stigninger
Der er nogle plausible årsager til at plastik, rent træ
og trykimprægneret træ er steget, hvor årsagen til at
beton er steget så kraftig, ikke er tydelig.
I flere kommuner har plastik ikke været en del af
husstandsindsamlingen før 2020, og derfor har mange nok besøgt genbrugspladsen, for at komme af
med al husstandens plastik. Efter at ARGO fjernede
stort og småt brændbart fra sine genbrugspladser er
langt mere træ blevet udsorteret, og derfor ses en
markant stigning også i lige netop disse fraktioner.
Mængder til genanvendelse
Mængden af affald indsamlet med henblik på genan-

vendelse har mellem 2015 og 2019 været stigende
fra 98.600 til 118.200 ton, mens mængden i 2020 er
steget voldsomt til 130.200 ton.

omstilling er kommet blandt de øverste emner på
den politiske dagsorden.
Der er fokus på sortering og genanvendelse på
pladserne - og det er ikke kun fra ARGO og personaÅrsagen til denne udvikling kan muligvis tilskrives
lets side. Mange borgere er også blevet meget mere
covid-19 nedlunkningen i starten af 2020. Nedluknysgerrige på affaldshåndteringen og den reelle
ningen gav danskerne tiden til at realisere diverse
genanvendelse.
byggeprojekter i privaten.
Som et led i denne interesse fra borgere og andre
miljø interesserede, så har ARGO sat skub i rundvisStigende besøgstal både dag og nat
ninger på genbrugspladserne.
Ligesom mængderne af affald er steget, er besøgstal- Rundvisninger ledes af kompetente genbrugsplads
let ligeledes steget. Alene i 2020 var der på Roskilde medarbejdere og langt de fleste besøgende er skoleGenbrugsplads og Køge Genbrugsplads henholdsvis klasser, foreninger og erhvervsfora.
276.449 og 266.174 indkørsler. Fælles for alle genbrugspladserne er, at de er mest besøgte i weeken- Perspektiver for udviklingen
der. For de ni genbrugspladser der har døgnåben
ARGO vil fortsat arbejde aktivt for at nedbringe
(Bregninge -, Høng -, Kalundborg -, Jylling -, Roskilde CO2-aftrykket fra driften af genbrugspladserne. Det
-, Viby -, Bjæverskov -, Køge – og Hårlev genbrugsvil indebære, at der i forbindelse med udskiftning af
plads) har antallet af besøg udenfor åbningstid ligget det kørende materiel skal vurderes, hvordan nyt mameget stabilt på cirka 16.800 besøg pr. ugedag. For
teriel kan udskiftes til grønnere og mere klimavenlige
de døgnåbne genbrugspladser er kundestrømmen
alternativer (fx el-drevne) eller eksempelvis ved, at
størst op til den bemandede åbningstid klokken
have fokus på, hvornår det teknologisk er muligt, at
09.00 og mellem 17.30 til 22.00.
stille krav til anvendelse af mere grønne drivmidler
ved transport af det indsamlede affald.
Genbrugspladsmedarbejdere står forrest i den
grønne omstilling
ARGO følger desuden løbende op på mulighederne
Udover at holde genbrugspladserne pæne og sørge for gennem nye fraktioner og øget sortering at fremfor udskiftning af containerne efterhånden som de
me udsortering til genanvendelse eller nyttiggørelse
bliver fyldte, så fylder og prioriteres vejledningen i
på et stadig højere ressourceniveau.
forhold til sortering mere i takt med, at den grønne

INDSAMLING AF BØRNE - OG DAMETØJ TIL
FLYGTNINGE PÅ GENBRUGSPLADSER
- Vi samler i forvejen tøj ind til velgørenhedsorganisationer, men denne indsamling er afgrænset til
børne - og dametøj, og til de flygtninge som tager
ophold i Danmark lige nu. Med vores donationen af
brugt og funktionelt tøj sammenholdt med andre
organisationer, der hjælper på andre områder, kan vi
tilsammen gøre opholdet for flygtningene i Danmark
så godt som muligt, fortæller Finn Kjær, GenbrugsMange ukrainske kvinder og børn flygter ud af landet chef i ARGO.
og efterlader hele deres liv. De krydser grænserne
kun med en enkelt kuffert og et par tasker med nød- Containere opstillet på tre genbrugspladser
vendigheder. Det betyder, at når de ankommer til fx Der er opstillet containere på de tre pladser, hvor
Danmark, så har de behov for alt det basale, herun- der i forvejen er genbrugsbutikker. Det er på Torkilder tøj. Med baggrund i den virkelighed har ARGO, i strup, Roskilde og Køge genbrugsplads. Så hvis der
skal laves forårssortering i husets tøjskabe og skuffer,
samarbejde med Røde Kors, opstillet containere på
tre genbrugspladser til indsamling af brugt børne- og så kan det uønskede tøj med fordel komme i nævnte
containere.
dametøj.
Flere end 4 millioner ukraniske kvinder og børn er
indtil videre flygtet fra krigen i Ukraine. De strømmer
over grænserne til Polen, Ungarn, Slovakiet, Rumænien og Moldova mod sydvest. Derfra tager en stor
del videre til andre lande som fx Danmark, mens
mænd i alderen 18 til 65 år er forpligtet til at blive i
Ukraine og kæmpe mod russerne.

JA TAK TIL
Funktionelt børne og dametøj i alle størrelser. Det
er ligefra vinter til sommertøj.
NEJ TAK TIL
Tøj der er fugtigt, vådt, lugter grimt, er hullet, meget beskidt eller har store pletter.

KALENDER APRIL 2022
Fredag den 1. + 2. april: 		

Bestyrelsesseminar og møde

Mandag den 4. april: 			

Rundvisning Roskilde Tekniske Skole + Klostermarksskolen

Torsdag den 6. april: 			

Rundvisning Absolon + Norgårdsskolen

Tirsdag den 12. april: 			

Rundvisning Foreningen Fred og Ro

Onsdag den 13. april: 			

Rundvisning Brøndby erhvervsskole

Tirsdag den 19. april: 			

Rundvisning FOF

Tirsdag den 19. april: 			

Fælles task force energi møde

Onsdag den 20. april: 			

Rundvisning VUC Lyngby

Onsdag den 20. april: 			

DRH bestyrelsesmøde

Torsdag den 21. april: 			

Rundvisning Høje Taastrup ungdomsskole

Torsdag den 21. april: 			

DAF ledelseskreds møde

Fredag den 22. april:			

DAF ledelseskreds møde

Fredag den 22. april: 			

WIEN/Rambøll besøg

Mandag den 25. april: 		

Møde med Greve kommune

Mandag den 25. april: 		

Rundvisning FOF

Tirsdag den 26. april:			

Møde i Fjernvarmeforum

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

