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ARGO FØRER MILLIONER TILBAGE TIL
FORBRUGERNE
Pressemeddelelse af 1. september 2022

Affalds- og energiselskabet ARGO har i første halvår af 2022 realiseret et
stort overskud fra selskabets affaldsenergianlæg i Roskilde på grund af de
høje markedspriser på el. Det overskud vil ARGO sørge for, at affalds- og
varmekunderne nu får del i allerede i år.
Bestyrelsen i ARGO har nemlig besluttet, at selskabet fra 1. september vil
sende, hvad der svarer til 36 millioner kroner tilbage til kunderne, som på
den måde får del i selskabets overskud. Da forbrugerne ikke køber varme
eller afleverer affald direkte hos ARGO, føres pengene fra 1. september
tilbage til kommuner, virksomheder og fjernvarmeselskabet VEKS.
”2022 er et hårdt år for vores kunder, fordi blandt andet krigen i Ukraine betyder højere priser på eksempelvis el, varme og naturgas. Så når
det går ARGO godt, så skal vores kunder selvfølgelig også kunne mærke
det og særligt i trængte tider. Det er blandt årsagerne til, at vi sender 36
millioner kroner tilbage allerede nu” udtaler Niels Hörup, bestyrelsesformand i ARGO.
Vil holde fjernvarmepriserne i ro
Det er ikke første gang, at ARGO sender en stor del af overskuddet
tilbage til kunderne. Allerede i starten af året sendte affalds- og energiselskabet 39 millioner kroner af overskuddet fra 2021 tilbage til deres
kunder. Dette skyldtes blandt andet de høje priser på el, som er fortsat
ind i 2022.

Det er blandt andet internationale faktorer, der er
med til at skyde markedsprisen på el i vejret. Af samme grund er ARGOs indtægter på salg af el højere
end forventet, og derfor går selskabet mod strømmen og vil føre penge tilbage til kunderne.

svarende til cirka 170.000 husstandes forbrug.
”De fleste fjernvarmeværker ser i øjeblikket ind
i stigende brændselspriser – og det presser også
prisen på fjernvarme op. Med sin prisreduktion er
ARGO med til at sikre, at fjernvarmeprisen i VEKS’
forsyningsområde formentlig kan holdes stabil i 2022
”Egentlig kunne vi sagtens vente til årsskiftet med at – det sætter alle VEKS’ kunder meget stor pris på i
tilbageføre pengene, men når der genereres så stort denne usikre tid” udtaler VEKS’ direktør Lars Gullev.
et overskud, som der gør nu, så skal det også kunne
mærkes hos kunderne. Prisen på el er markedsbeUdover at føre penge tilbage til fjernvarmekunderne
stemt, og den kan vi ikke ændre på”, udtaler direktør vil ARGO også sætte taksterne ned for aflevering af
i ARGO Trine Holmberg.
dagrenovation og forbrændingsegnet erhvervsaffald.
Helt konkret sænkes taksten fra 420 kroner per ton
Et af de selskaber, som modtager en tilbagebetaling, affald og ned til 360 kroner per ton affald.
er fjernvarmeleverandøren VEKS, som leverer varme

Foto: Rie Christophersen med sin nye penselbeholder

SKRALDEFEST KONCEPTET GENOPLIVET EFTER
TRE ÅRS PAUSE
ARGO genoplivede i september måned de populære
Skraldefester, som hittede tilbage i 2019. Konceptet
er ganske enkelt, ARGO åbner stort set alle containere efter normal åbningstid, således at de besøgende
kan hive de materialer ud, som de lige står og skal
bruge. Man kan berige sig med alle genanvendelige
materialer som tekstiler, træ, møbler, bøger, haveredskaber og meget andet ganske gratis. Skraldefester var ved introduktionen tilbage i 2019 en stor
succes med masser af besøgende.

Ovenpå en pause på næsten tre år grundet covid-19,
valgte ARGO at genoplive konceptet ved at afholde
fem skraldefester på én gang på fem genbrugspladser, Køge, Roskilde, Torkilstrup, Gørlev og Store
Heddinge, tirsdag den 6. september.
Beautyboks blev til penselbeholder
Der var mange genbrugsjægere og guldgravere,
som blev beriget med nyttigt genbrug i ved skraldefesterne i september måned. Udover at jagte godt

genbrug blev der også tid til en hyggelig snak mellem
pladspersonalet, jægere og gravere.
Genbrugsjægeren Rie Christophersen fra Store Heddinge fik en ’beautyboks’ med hjem, som ikke skal
bruges til make-up, men hendes mange pensler, som
hun maler med.
- Jeg ledte slet ikke efter en beholder til mine pensler, men den her er jo smart, så den er jeg rigtig glad
for. Jeg er også glad for, at vi kan genbruge og forlænge effekters liv, det er jo godt for både miljø og
økonomi, fortæller Rie og genoptog skattejagten på
St. Heddinge Genbrugsplads.

Masser af genbrug på genbrugspladserne
På ARGOs genbrugspladser er der masser af genbrugsmaterialer, som sagtens kan få nyt liv. Rigtig
mange borgere afleverer ting og sager til genbrug,
som stadig er funktionelle, men ikke længere har
værdi for dem. En del af genbrugsmaterialerne går
til en række velgørenhedsorganisationer, som ARGO
samarbejder med, og andet går til videresalg i genbrugsbutikkerne ’Gensalg’. ARGO har tre genbrugsbutikker ’Gensalg’ på henholdsvis Køge, Roskilde og
Torkilstrup genbrugsplads. Genbrugseffekter istadsættes i samarbejde med lokale sociale værksteder,
og derpå sælges de i butikkerne.

Færre besøgende gav tid til gode snakke
Der var ikke ligeså mange besøgende til Skraldefesten den 6. september, som der var i 2019. Omvendt
så valgte ARGO denne gang, at afholde fem Skraldefester på én gang frem for én ad gangen som tidligere. Det har måske gjort, at borgerne har fordelt sig
anderledes.
De færre besøgende gjorde til gengæld, at der blev
plads til hyggelige snakke mellem borgerne og genbrugspladsmedarbejderne.
Endnu en Skraldefest i oktober
Chancen for at deltage i en Skraldefest får borgerne
allerede igen den 5. oktober, hvor Køge, Roskilde,
Hårlev, Gørlev og Torkilstrup genbrugsplads lægger
genbrugsmaterialer til.
Foto: Gensalgspersonalet havde også en fest med kunderne.
Her er Mitzi, der arbejder i Genslag på Køge Genbrugsplads.

ARGO SLUKKER LYSET PÅ ENERGITÅRNET
Med baggrund i den igangværende energikrise og
myndighedernes anbefalinger har ARGO besluttet at
slukke for lyset på Energitårnet fra den 14. september. Hvornår lyset kan tændes igen, er uvist. ARGO
vil i den kommende tid følge regeringens, Danske

Regioners og KL’s udmeldinger, og tænde lyset igen
når det er ansvarligt. ARGO arbejder også på andre
områder for at spare på energien.
* Læs myndighedernes anbefalinger her

Foto: Indsamlet pap på Gadstrup genbrugsanlæg

ARGO HOLDER TEMAMØDE:
NYE TIDER PÅ AFFALDSOMRÅDET
ARGO har inviteret til temamøde den 4. oktober
klokken 16 til 18.30 på Håndværkervej 70 i Roskilde.
De inviterede er lokalpolitikere, ledelse og fagmedarbejdere inden for affaldsområdet.
Affaldsområdet er under stor forandring, den politiske aftale Klimaplan for en grøn affaldssektor og
cirkulær økonomi” (2020) sætter rammerne for en
række ændringer i kommunernes og affaldsselskabernes organisering og opgaveløsning.
Aftalen er fulgt op af yderligere tre politiske aftaNYHEDSBREV SEPTEMBER 2022

ler for affaldsområdet - herunder også en politisk
aftale om producentansvar. Producentansvaret for
emballager skal være indført senest med udgangen
af 2024. Det betyder, at kommuner og affaldsselskaber skal samarbejde med den nye organisation for
producentansvar ’VANA’, om de husstandsindsamlede fraktioner. Formodentlig vil også en del affald fra
genbrugspladserne være omfattet.
Alt dette vil en række indlægsholdere forsøge at gøre
forsamlingen klogere på. Vel mødt!

