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Økonomien på ARGOs genbrugspladser har været gunstig i 2022. Det 
kan blandt andet henføres til udviklingen i priserne på det affald, som 
samles ind på genbrugspladserne og sendes til genanvendelse. Fx har 
priserne på afsætning af indsamlet jern og metaller bidraget positivt til 
genbrugspladsernes økonomi i 2022.  
ARGOs genbrugspladser er finansieret via takstbetalinger fra de ejer-
kommuner, som ARGO driver genbrugspladser for. Der har indenfor for 
genbrugspladsernes økonomi været rum til at nedsætte takstbetalingen 
for kommunerne med 70 kr. pr. husstand (og et forholdsmæssigt beløb 
for Solrød Kommune, som er med på en gæsteordning), svarende til i alt 
8,7 mio. kr. i 2022. 
 
I skemaet nedenfor ses fordelingen af tilbagebetalingen på kommune- 
niveau.  

OVERSKUD FRA ARGOs GENBRUGSPLADSER 
SENDES RETUR TIL EJERKOMMUNER

  Kalundborg  Husstande 27.911   2,0 mio. kr.                                     

Fordelingen af tilbagebetalingen ser således ud:

Køge   Husstande 27.456  1,9 mio. kr.                                     
  Stevns   Husstande 11.319   0,8 mio. kr.                                     

Lejre   Husstande 12.894  0,9 mio. kr.                                     
  Roskilde  Husstande 41.421  2,9 mio. kr.                                     

Solrød   -     0,25 mio. kr.                                     
  Ialt       8,7 mio. kr.                                     



Nye animationsfilm sætter fokus på deponi, tekstiler, mad 
- og drikkevarekartoner, rent træ og gips. Animationsfil-
mene viser affaldets vej fra husstand/genbrugsplads til 
genanvendelse. 
De nye animationsfilm, samt 10 tidligere producerede 
film, er alle blevet udviklet af de fire affaldsselskaber 
AffaldPlus, Vestforbrænding, ARC og ARGO. Du kan finde 
alle film på YouTube og naturligvis affaldsselskabernes 
egne hjemmesider. 
Ved at klikke på de små billeder til højre på denne og næ-
ste side, kan du se animationsfilmene.

Hvor og hvordan bruges animationsfilmene
Animationsfilmene varer omkring et minut, og viser 
derfor kun det overordnede billede af hvad der sker med 
vores affald. De korte film synes at egne sig godt som 
inspiration i forskellige læringsmiljøer og som generel 
oplysning på sociale medier. Valget om at filmene er ani-
merede er meget bevidst, for det gør at man undgår de 
sprogbarrierer der kan være og de er så intuitive, så alle 
kan forstå essensen. 

De tidligere producerede animationsfilm, madaffald, glas, 
batterier, elektronik, haveaffald, plast, farligt affald, restaf-
fald og madaffald bliver i dag brugt på flere kommuners 
hjemmesider, sociale profiler, i skoler, hos ARGOs aftagere 
af affald, og i introfasen af nye medarbejdere i affaldssel-
skaberne. 

NYE ANIMATIONSFILM FORTÆLLER OM AFFALDSBEHANDLIN-
GEN AF UDVALGTE FRAKTIONER 

De fem nye film omhandler: 
- Tekstiler 
- Mad og drikkekartoner 
- Gips 
- Rent træ  
- Deponi

https://www.youtube.com/watch?v=VwhBAXBBqHM
https://www.youtube.com/watch?v=0KNlBcOap6c&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=iHVrLBoECLM


Det næste stykke tid vil animationsfilmene blive pro-
moveret forskellige steder, herunder på ARGOs so-
ciale medier, hjemmeside etc. De vil også blive sendt 
som enkelt filer til en række interessenter, herunder 
til pressens online medier.

Spørgsmål til genanvendelse af fraktioner
Har du spørgsmål til indholdet af denne artikel eller 
ønsker du videoerne tilsendt som filer, så kontakt 
gerne Rie Døllner, kommunikationskonsulent i ARGO 
på mail rid@argo.dk

SPOT PÅ GENANVENDELSE AF ERHVERVSAFFALD FOR KOMMU-
NER OG BRANCHEFOLK

Den 12. januar afviklede ARGO to seancer med ud-
gangspunkt i det igangværende pilotprojekt ’Genan-
vendelse af erhvervsaffald’.  Om formiddagen satte 
kommunerne spot på tilsyn af erhvervsaffald ledet 
af Rikke Malene Killeen fra Econet, og om eftermid-
dagen satte branchefolk spot på modtagekontrol. 

Rikke tog de fremmødte repræsentanter fra ejer-
kommunerne med på en workshop om tilsyn. Hun 
tog udgangspunkt i lovgivningen omkring tilsyn, 
herunder, krav, sortering og proportionalitetsprin-

cippet. Herefter erfaringsudvekslede deltagerne på 
emnet, herunder kommunikationen med virksom-
heder, kriterier for udvælgelse af virksomheder og 
andre opgaver i forhold til tilsyn. 

Branchefolk tjekkede affald på tæt hold
Om eftermiddagen var det repræsentanter fra 
indsamlere og transportører, samt organisationerne 
DTL (Dansk Transport og Logistik), ARI (Affalds- Og 
Ressourceindustrien), DAF (Dansk Affaldsforening), 
Miljøstyrelsen Virksomhede og Miljøstyrelsens 

https://www.youtube.com/watch?v=y8l0u3BkAFY
https://www.youtube.com/watch?v=ImBI0DEYp3w


ELEVER FRA FGU (FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE) PÅ 
RUNDVISNING HOS ARGO

kontor for Cirkulær økonomi og Affald der mødtes 
hos ARGO.
Mødets formål var dels at ’kigge’ på affald i ARGOs 
aflæssehal, og derpå debattere diverse udfordringer 
i erhvervsaffaldet. 

- Det halter med sorteringen hos mange virksomhe-
der, og det fik jeg syn for hos ARGO, som behandler 
affald for en række sjællandske kommuner. Fire til-
fældige læs ”restaffald” fra virksomheder var spredt 
ud på gulvet i ARGOs aflæssehal, og det var tydeligt, 
at omkring halvdelen af affaldet bestod af genanven-
delige fraktioner, der burde have været frasorteret. 
Det var hovedsageligt plast, papir, madaffald og 
lignende. Større fokus på at få udsorteret genanven-
delige materialer i erhvervsaffald, er en opgave, som 
vi har et fælles ansvar for at løfte, fortæller Søren 
Büchmann Petersen, der er chefkonsulent i DTL. 
 
ARGO takker for en god dag, og det fortsatte samar-
bejde for øget genanvendelse af erhvervsaffaldet.

Mandag den 23. januar havde ARGO besøg af 24 ele-
ver fra FGU, Køge, som skulle på rundvisning på både 
ARGOs Energitårn og Roskilde Genbrugsplads.  

Inden turen gik til Energitårnet, fik eleverne, af 
rundviser Karen Bahn Kristensen, i store træk gen-
nemgået, hvad der sker på et kraftvarmeværk, og om 
’restaffald’ som bruges til at producere el og fjern-
varme. Der var ikke mange spørgsmål fra eleverne 
på daværende tidspunkt, men en stor nysgerrighed 
på at komme ind på Energitårnet og opleve det hele 
indefra.  
 
Wow det er godt nok stort 
Først stop på rundvisningen var Energitårnets kon-

trolrum. Rummet er et stort lokale på femte sal, 
der er forsynet med masse skærme, der hver især 
fortæller, om værket fungerer efter forventning. I 
kontrolrummet er det muligt, igennem vinduerne, at 
se ned i affaldssiloen, der rummer mange ton restaf-
fald. 
  
’Wow, det er godt nok stort’ udbrød en af eleverne, 
der stod og kiggede ned i affaldssiloen. En anden 
vaks elev konstaterede også, at ikke alt var udsorte-
ret restaffald, for der lå noget papir rundt omkring i 
siloen.  
 
Efter besøget i kontrolrummet gik turen videre rundt 
på værket. Eleverne fik blandt andet mulighed for at 

Projektet ’Genanvendelse af erhvervsaffald’ er
udarbejdet i samarbejde med syv sjællandske
kommuner, det fælles kommunale affaldsselskab
ARGO og brancheforeningen for Affalds- og Ressour-
ceindustrien, der repræsenterer indsamlere og andre 
affaldshåndterende virksomheder.
Derudover bakkes projektet op af en lang række
brancheforeninger, herunder Dansk Erhverv, DTL, DI 
Service og Biogas Danmark.

Rundviser Karen Bahn Kristensen fortæller eleverne om produk- 
tionen af el og fjernvarme, mens de går rundt på Energitårnet 



FGU - Forberedende grunduddannelse, er en 
ungdomsuddannelse til unge under 25 år. Formå-
let med FGU er at forberede den unge til at starte 
på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddan-
nelse eller at komme i job.

kigge ind ovnen, se og høre skrubberne ’larme’, og 
kigge på den 98 meter høje skorsten indefra. Elever-
ne syntes overrasket over størrelsen på anlægget, 
specielt efter at have været op og ned af en række  
trapper og elevatorer.  
 
Da eleverne kom retur fra Energitårnet, blev der 
samlet op på hvad de havde oplevet. Eleverne fik 
blandt andet gennemgået ’Affaldshierarkiet’, hvor 
det handler om at bringe affaldet så højt op som 
muligt, i den omvendte pyramide. Derefter forklare-
de Karen begreberne ’genbrug’ og ’genanvendelse’. 
Genbrug er at bruge den samme ting flere gange og 
på den måde spare ressourcer og på langt de fleste 

A F FA L D S H I E R A R K I E T

genbrugsting også penge. Flere af eleverne havde 
været i genbrugsbutikker og blandt andet købt tøj. 
Genanvendelse er, i modsætningen til genbrug, 
en proces, hvor der er tale om at det genanvendte 
produkt (typisk råstoffer som metal og plastik) tager 
ny form. Fx gamle cykler der omsmeltes til dåser og 
knive.

NÅR DER SORTERES KORREKT ER DER STØRRE MULIGHED  
FOR GENANVENDELSE AF DE FORSKELLIGE AFFALDSTYPER

På Roskilde Genbrugsplads stod genbrugsplads-
medarbejder og rundviser Freddy Binau klar. Han  
startede med at introducere eleverne til vigtigheden 
af affaldssortering, som er afgørende for om affald 
sendes til forbrænding eller genanvendelse.   

- Hvis en container forurenes med for meget af an-
det affald end det, som den er forbeholdt til, så kan 
det ikke sendes til genanvendelse, og bliver i stedet 
sendt til forbrænding - og det er spild af gode res-
sourcer, konstaterede Freddy, mens flokken af elever 
lyttede fokuseret. 

Genbrug er bedst 
Inden elever, lærere og Freddy bevæger sig ned til 
afsætningspladsen for ’direkte genbrug’ og Gen-
brugsbutikken ’Gensalg’, får eleverne en mulighed 
for at komme med deres bud på, hvad man kan finde 
i en genbrugsbutik, og hvorfor genbrug er populært. 

- Der er mange ting, som man kan få i en genbrugs-
butik, faktisk alle de ting, som man ikke vil smide ud, 
men heller ikke vil beholde, fastslår en elev.  
Genbrug er ting som stadig har værdi og er funktio-
nelle, men ikke længere for dens ejer. 

Elever og rundviser Freddy Binau kigger ned i  
containeren nr. 45 ’uegnet til genanvendelse



Book en rundvisning 
På ARGOs hjemmeside kan du booke rundvisnin-
ger på Energitårnet og genbrugspladser. Du er 
også velkommen til at ringe til ARGO på telefon 
46 34 75 00 og høre mere.   

Genanvendes mange gange
Den sidste halve time af rundvisningen besøges en 
række containere. Ved papcontaineren viser Fred-
dy, ved at rive pap over, forskellen på pap og papir. 
Pappet er bølget og består af flere lag, mens papir 
består af et enkelt lag. 
Freddy forklarer, at det kan altid betale sig at sor-
tere pap og papir rigtigt, for det kan faktisk blive til 
nyt pap og papir cirka syv gange, inden papirfibrene 
bliver for slappe. 

Mange typer plastik og begrænset genanvendelse
Næste container som eleverne besøger er ’hård pla-
stik’. Freddy forklarer, 
at der findes mange 
forskellige typer 
plast, og sammen-
satte plasttyper. Det 
er ikke alt plastik, 
som kan genanven-
des, men sorteres 
det korrekt, så stiger 
oddsene for genan-
vendelse.  

Brugt elektronik i 
store mængder
Sidste stop, inden eleverne skal retur til skolen i 
Køge, er brugt elektronik. Eleverne bliver lukket ind i 
en mindre hal ved siden af genbrugspladsens kemi-
hus. Her står det ene bur efter det andet fyldt med 
alverdens brugt elektronik. Der er alt fra mobiltele-
foner, til computerskærme og harddiske til højtalere 
- og alt derimellem. 
’Har I samlet alt det i januar?’ spørger en elev og 
peger i retning af burene. Til det svarer Freddy, at 

det kun er høsten fra de sidste fire dage. Eleverne og 
lærerne måber lidt over Freddys konstatering.  
Freddy fortæller, at langt det meste elektronik bliver 
neddelt, og derefter bliver de enkelte materialer 
sendt til genanvendelse. Det vil sige, at plastik går til 
genanvendelse i en retning, metaller i anden retning 
osv.  

Genbrug mobiler og ipads
Freddy spørger om nogle af eleverne og lærerne 
kunne tænke sig at købe brugte mobiltelefoner -  
og det kunne de fleste, dog kun hvis der er garanti. 
Freddy nævner et par muligheder på steder, hvor 

man kan købe brugte mobil-
telefoner med garanti.  

Med opfordringen om at 
sælge sine gamle mobiltele-
foner, så de kan blive brugt 
af andre, samt selv købe 
brugt elektronik, takker 
Freddy eleverne og lærerne 
for besøget. 

- Vi skal til at sortere vores 
affald på skolen i de lovplig-

tige ti fraktioner. Derfor er dette besøg på både Ener-
gitårnet og på genbrugspladsen en rigtig god læring 
og motivation for både elever og lærere, fortæller 
arrangør og lærer Pia Sahlberg fra FGU Køge. 

Freddy Binau viser indleveringsstedet for direkte 
genbrug på Roskilde Genbrugsplads


