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ARGO FÅR NY STRATEGI  
ARGO er en førende klimaaktør i det fremtidige affaldsmarked – sådan 
lyder visionen for ARGO, der har baggrund i blandt andet den aktuelle 
klimaudfordring, behovet for en mere cirkulær økonomi, sikker energi-
forsyning, samt nationale og internationale mål og lovgivning. 
ARGOs ejerkommuner har i 2022 vedtaget en ny ejerstrategi, som ud-
stikker ARGOs mission og vision samt fastlægger rammerne for samar-
bejdet mellem ejerkommuner og ARGO. 
ARGOs rammevilkår er i rivende udvikling, og på den baggrund og med 
afsæt i den tidligere strategi 2019-2022 og de skabte resultater, har AR-
GOs bestyrelse den 6. december 2022 vedtaget ny strategi for perioden 
2023-2026. 
Strategien fastlægger mål og strategiske fokusområder for udviklingen.  
 

Nye rammevilkår og sikker 
drift
Som følge af de nye ram-
mevilkår for affald – og 
energibranchen skal AR-
GOforberede og sikre 
effektiv implementering 
af aktieselskabsgørelse og 
konkurrenceudsættelse. Det 
omhandler blandt andet ny 
selskabsstruktur og ændring 
af vedtægter, herunder også 
involvering og afklaring med 
ejerkommunerne.



Et andet vigtigt fokuspunkt er at fastholde sikker drift 
samtidig med at der sker ændringer i rammevilkår og 
opgaveløsning. Det betyder, at ARGO blandt andet 
vil have øget opmærksomhed på risikostyring på 
kraftvarmeværket, informationssikkerheden og den 
fysiske sikkerhed i lyset af den generelle sikkerheds-
situation.

- Helt overordnet står vi overfor 
nogle store ændringer i affalds-
branchen, som vi skal implemen-
tere så intelligent og så godt som 
muligt, og det er netop, hvad stra-
tegien kan hjælpe os til. Til trods 
for manglende lovgivning på nogle 
områder, er retningen i de politiske 
aftaler meget tydelig, og derfor er 
vi allerede i gang med at forberede 
os på de kommende ændringer. 
Set i det lys oplever jeg, at ARGO 
er godt forberedt til fremtidsens 
opgaver og krav, siger Trine Linde-
gaard Holmberg, direktør i ARGO. 
 

ARGOs rolle og ansvar
For at opnå visionen ’ARGO er en førende klimaaktør 
i det fremtidige affaldsmarked’ skal ARGO sikre at: 
• Affald kanaliseres til cirkulær og klimaoptimal 
behandling 
• Sørge for konkurrencedygtig og sikker drift af sam-
fundskritiske aktiviteter på affaldsområdet
• Yde en god service til kunder og ejerkommuner 
således at cirkulære og grønne valg fremmes mest 
muligt

Fremtidige indsatser 
Et udpluk af nogle af de indsatser som ARGO skal 
arbejde på i henhold til strategien, er fx CO2 neu-
tral affaldsenergi i 2030. Det vil sige, at der blandt 
andet skal arbejdes for etablering af Carbon Capture 
Storage (CCS) anlæg senest i 2030. Der skal arbejdes 
på at udsortere plast fra erhvervsaffaldet og en mere 
effektiv energiudnyttelse af restaffaldet. Dertil skal 
ARGO sikre stabil og konkurrencedygtig produktion 
som grundlag for udvidelsen af fjernvarmeforsynin-
gen i VEKS via blandt andet bæredygtig (både økono-
misk og klima/energimæssigt) import af affald.
På genbrugspladsområdet skal ARGO, i samarbej-

de med andre aktører, arbejde for klimamæssig og 
økonomisk bæredygtig håndtering af genanvendeligt 
affald. Genbrugspladserne skal være et naturligt 
omdrejningspunkt for indsamling og logistik i produ-
centansvarsordninger (’Udvidede producentansvar 
for emballage og engangsplastprodukter’ træder i 
kraft den 1. januar 2025).  
 

Direkte genbrug skal re-tænkes således, at ARGO’s 
genbrugspladser får en central rolle i omlægningen 
til mere cirkulær økonomi gennem indsamling og 
kanalisering af genbrugelige genstande/materialer til 
nye brugere, kommunale institutioner samt virksom-
heder, som renoverer og videresælger brugte gen-
stande.

På deponeringsområdet skal der arbejdes for mini-
mal-deponering. Det vil sige, at ARGO skal, i samar-
bejde med ejerkommunerne, sikre øget sortering af 
erhvervsaffald inden deponering. 
ARGO skal også, i samarbejde med andre relevante 
aktører, færdigudvikle og implementere en depo-
neringsstrategi, som blandt andet fastlægger, hvad 
der deponeres sammen og hvordan forbehandling 
indgår.  

I forhold til forebyggelse af affald skal ARGO fortsæt-
te udviklingen af målrettede læringstilbud, herunder 
udvide målgrupperne. Indsatsen skal, i samarbejde 
med skoler og andre aktører, fremme bevidstheden 
om affaldshierarkiet og motivere til øget affaldsfore-
byggelse og genbrug.

Handleplaner under udarbejdelse 
I den skrivende stund arbejdes der på at udarbejde 
handleplaner i forhold til de strategiske indsatser. 
Handleplanerne indeholder de opgaver, som skal 
iværksættes for at indfri de strategiske mål. Handle-

ARGO er en førende klimaaktør 
i det fremtidige affaldsmarked

VISION



planerne vil indeholde nye op-
gaver, omlægning af opgaver og 
kendte opgaver vil blive udviklet. 
Bestyrelsen og ejerkommunerne 
vil en gang om året få en opfølg-
ning på ejerstrategien og ARGOs 
strategi.

Du kan læse hele strategien ved 
at klikke her 

ARGO skaber bæredygtige affaldsløsninger, der fremmer den grønne omstilling
MISSION

Udviklingen af ARGOs opga-
veløsning og processer struk-
tureres efter affaldshierarkiet 
som angiver, hvordan vi vil 
omdanne affald til ressourcer 
så højt oppe i affaldshierarki-
et som muligt.

AFFALDSHIRARKIET



Andreas Vilner, Sikkerheds-
koordinator i ARGO

POLITISKE SPÆNDINGER  
HAR SKÆRPET FOKUS PÅ  

SIKKERHEDEN I EL- OG  
GASSEKTOREN

 En ny sikkerhedspolitisk virkelighed opstod med den 
russiske invasion af Ukraine i slutningen af februar 
2022, og har givet fornyet fokus på sikkerheden for 
danske offentlige og private virksomheder. Allerede 
tilbage i april sidste år gav myndighederne besked 
om, at offentlige selskaber som hører under ’kritisk 
infrastruktur’ skulle højne sit beredskab. Kort forin-
den myndighedernes udmelding havde ARGO valgt 
at ansætte en medarbejder til at have fokus på netop 
cyber – og fysisk sikkerhed. Denne ansættelse kom 
på det helt rigtige tidspunkt, og har siden haft stor 
indflydelse på, hvordan der i dag tænkes sikkerhed i 
organisationen. 

- Det aktuelle verdensbillede har tvunget os til at 
have mere fokus på både cyber – og fysisk sikkerhed. 
I ARGO hænger de to begreber sammen, og skal ses i 
det perspektiv. Dvs. at vi kan ikke nøjes med at have 
fokus på cybersikkerheden, for den fysiske sikkerhed 
kan være ’adgangen’ til at disrupte sikkerheden for 
it- infrastruktur og omvendt, fortæller Andreas Vil-
ner, der er sikkerhedskoordinator i ARGO, og har en 
baggrund i forsvaret som sikkerhedsofficer. 

Fokusområde
I ARGO har man valgt, at netværket for kraftvarme-
værket og for den øvrige del af affaldshåndteringen, 
sidstnævnte dækker over genbrugspladser, deponi 
og administration, er hermetisk opdelt af sikker-
hedsmæssige årsager. Det vil sige, at skulle kraftvar-
meværkets netværk SRO-system* blive angrebet, så 

POLITISKE SPÆNDINGER  
HAR SKÆRPET FOKUS PÅ  

SIKKERHEDEN I EL- OG  
GASSEKTOREN

kan det ikke påvirke den øvrige affaldshåndtering og 
omvendt.

- Erfaringen fra tidligere it-angreb både i ind – og ud-
land er, at denne opdeling er meget fornuftig. ARGOs 
forsyning af fjernvarme og affaldshåndtering for de 
ni sjællandske kommuner udgør, potentielt et fo-
kusområde for mulige it-sabotører. Ved fx at lamme 
produktionen af fjernvarme til 64.000 og elektricitet 
til 50.300 husstande på tværs af Sjælland kan skabe 
stor utryghed, fortæller Andreas.

It-angreb og angreb generelt på virksomheder og 
offentlige institutioner har oftest til formål at skabe 
frygt og utryghed. Et kendt eksempel på en vellyk-
ket operation set med sabotørøjne er angrebet på 
Mærsk i 2017, som lammede organisationens trans-
port- og flåde virksomhed. Selskabets container i 
havne verden over stod stille i flere dage. Mærsks 
mange tusinder kunder kunne ikke få at vide, hvor 



Energisektoren på organisatorisk niveau
Energistyrelsen er sektoransvarlig og øverste 
myndighed. Energinet er en selvstændig, offentlig 
virksomhed, der ejes af Energi-, Forsynings- og 
Klimaministeriet. Energinet er den operative part 
i forhold til beredskab i el- og gassektoren.
EnergiCERT er selvstændig rådgivende forening. 
Foreningen er stiftet og ejet af Energinet, Green 
Power Denmark og Dansk Fjernvarme. 

Energistyrelsen: Energisektorens Beredskab
Retningslinjer for Cyber- og informationssik-
kerhed kommer som led i regeringens bredere 
initiativ for styrket cyber- og informationssikker-
hed i de samfundskritiske sektorer, som omfatter 
energi-, sundheds-, finans-, tele-, transport- og 
søfartsområderne.

deres fragt befandt sig henne, ligesom de heller 
ikke kunne afgive bestilling på ny fragt. 
Mærsk vurderer selv, at hackerangrebet har kostet 
selskabet mellem 1,3 og 1,9 milliarder kroner. Dertil 
kommer utrygheden for medarbejdere og selska-
bets mange kunder, som ikke er opgjort.  
Mærsk havde, ligesom ARGO, også opdelt deres 
netværk i Mærsk Line og Mærsk Oil. Det betød, at 
det var alene Mærsk Line, som blev lammet, mens 
Mærsk Oil kørte upåvirket videre under angrebet. 

Sektorberedskabsniveauer inddelt i fem eskalati-
onstrin
For den danske el- og gassektor er sektorbered-
skabsniveauet inddelt i fem eskalationstrin, hvor en 
farve indikerer niveauet. For øjeblikket er bered-
skabsniveauet grønt, som er det mildeste niveau. 
Skalaen går fra hvid (ingen umiddelbare trusler) sti-
gende til grøn, gul, orange og rød, hvor sidstnævnte 
er det højeste trusselsniveau. Et øget sektorbered-
skabsniveau er udtryk for at virksomhederne i el- 
og gassektoren skal udvise øget opmærksomhed. 
Afhængig af sektorberedskabsniveau kan det blive 
akkompagneret af konkrete foranstaltninger, som 
skal iværksættes. 
Det er Energinet som den operative enhed, som 
fastsætter og udsender besked om hævelser – og 
sænkninger af sektorberedskabsniveau, mens Ener-
gistyrelsen er sektoransvarlig.

- Når der ændres i sektorberedskabsniveauet, så 
sker det i tæt dialog mellem Energinet og Energi-
styrelsen. Vores erfaring er, at sektoren reagerer 
meget hurtigt på ændringer i beredskabet. Virk-
somheder i el- og gassektoren opleves meget pro-
fessionelle og seriøse. Selvfølgelig kan vi altid blive 
bedre, og der er også et par læringspunkter, men 
helt overordnet, så er vores oplevelse, at sektoren 
arbejder meget seriøst med sikkerheden, og leverer 
den hurtige omstilling som en hævelse af sektor-
beredskabsniveauet kræver, fortæller Jesper Rode 
Tholstrup, kontorchef i Energistyrelsen. 

Energistyrelsen aflægger virksomhederne i el- og 
gassektoren tilsyn. Intervallet mellem tilsynene af-
hænger af størrelse/produktion af el og gas.  

- Vi forventer, at reguleringen af sektoren, og der¬-
med tilsynspligten, vil ændre sig i nærmeste fremtid, 
idet EU arbejder på at revidere en række direktiver 
på området, fortæller Jesper Rode Tholstrup.

Største risiko er informationstrafikken over e-mail
Den mest kendte og hurtigste vej til virksomheders 
netværk er via medarbejders e-mails, hvori der kan 
være et stykke programmel, der kan give sabotøren 
adgang til netværket, og dermed virksomhedens 
vitale data. Adgangen aktiveres oftest ved at modta-
geren åbner og klikker på et givent link i mailen.

Der er mange eksempler i omløb på mails, der til for-
veksling ligner den ægte vare. Fx en e-mail fra chefen 
der beder en økonomimedarbejder om at overføre 
et givent beløb til et ukendt kontonummer. Sådan en 
e-mail kan være svær at afvise, idet den indehol¬-
der en vis autoritet og er fagmæssigt sendt i rigtige 
retning. Dog er der en række ting, som kan medvirke 
til validere en e-mail.  

Ifølge ARGOs it-afdeling, så bør man sikre sig, at 
modtagne e-mails er fra kendte mailadresser – det 
gælder også den adresse chefen skriver fra. At 
indholdet stemmer overens med normalen – er det 
fx normalt, at chefen vil have penge overført til et 
ukendt kontonummer uden nogen særlig grund? 
 
Et andet godt eksempel er, at når der lander en mail 
i indbakken, der beder en medarbejder, om at vælge 
årets firmajulegave ved at klikke på et link til et ga-
veønske. Denne mail kan være lidt svære at validere, 
specielt hvis ledelsen allerede har annonceret, at 
organisationen har engageret sig med en firma- 
gaveleverandør, så kan mailen synes helt uskyldig, 
samt forventningen om en specifik afsender mailad-
resse ikke er til stede. 
Andreas’ bedste råd er, at hvis mailadressen ukendt, 



* SRO-anlæg (Styring Regulering Overvågning) er en fællesbetegnelse for et samlet elektronisk system til styring og overvåg-
ning af et automatisk anlæg.

så tag forbi den lokale IT-afdeling, som kan hjælpe 
med at afgøre ægtheden.  

Ifølge Andreas, så er medarbejderne i ARGO meget 
opmærksomme, og kontakter jævnligt IT-afdelingen, 
hvis de oplever noget udover normalen. Der har kun 
været én enkelt episode i de senere år, som har givet 
uro, men ikke større skade. 

Følger standarder til at opnå bedre databeskyttelse
I ARGO har man valgt at følge et cyber-direktiv kaldet 
NIS2 og ISO-standarden 27001, som begge leverer 
gode råd til hvordan data sikres på en struktureret 
og overskuelig måde. De leverer derudover et godt 
styringssystem til at få afstemt procedure, risiko, 
kontrol og tilsyn. 

- NIS2-direktivet og ISO-standarden indeholder gode 
regelsæt, som vi kan læne os opad, og på den måde 
opnå digital skalsikring – hvilke på dansk betyder en 
større beskyttelse af vores data, fortæller Andreas.

Fysisk sikkerhed
Med et større beredskab på cybersikkerhed, så er 
det ligeledes vigtigt, at den fysiske sikkerhed også 
er i orden. Ifølge Andreas så er udvidet kameraover-
vågning og lignende, noget som ARGO kigger ind 
i. Zoneopdeling af ARGOs forskellige lokaliteter for 
besøgende er et andet fokuspunkt for en øget fysisk-
beskyttelse.

- I ARGO arbejder vi på en række initiativer, som 
skal hjælpe os til at have mere kontrol med den 
fysiske sikkerhed af materiel, medarbejdere og 
bygninger. I min optik så kan vi ikke snakke cyber-
sikkerhed uden også at snakke fysisk sikkerhed. Vi 
har udfordringen ved at være en decentral virksom-
hed med 17 lokaliteter/adresser fordelt på tværs af 
Sjælland, som alle har en følsomhed af varierende 
grad. Denne udfordring gør, at vi sandsynligvis er 
nødt til at arbejde med flere løsninger, da der ikke 
er en ’one size fits all’ mulighed, fortæller Andreas. 

Potentielle forhindringer på sigt
I takt med udviklingen i samfundet, det aktuelle 
verdensbillede og lovgivning, skal et vedvarende 
fokus i sektoren sørge for, at sikkerheden er i orden. 
Ifølge Andreas er det nødvendigt, at være opmærk-
som på en række potentielle forhindringer, for at 
kunne levere optimalt på sikkerheden fremtiden. 
 
- Det er vigtigt, at have styr på ressourcer, den tek-
nologiske udvikling og et vedvarende ledelsesmæs-
sigt fokus. Hvis vi er opmærksomme og tager hånd 
om disse faktorer, så er vi godt med i forhold til at 
opretholde de sikkerhedsmæssige foranstaltninger 
i fremtiden, fastslår Søren Markvard Nielsen, der er 
chef for blandt andet IT i ARGO



JULE-SPECIAL SKRALDEFEST i VINTERKULDEN VARMEDE FOR 
MILJØ OG PENGEPUNG
Årets sidste Skraldefest blev 
afviklet på Roskilde, Køge, 
Torkilstrup, Gørlev, Hårlev 
og Viby genbrugsplads ons-
dag den 14. december.  
Viby genbrugsplads havde 
debut, og afholdte deres 
første Skraldefest. Der var 
ikke mange til festen, men 
de som kom, fik masser af 
gode sager med sig hjem.  
 
Kommer for noget, men får 
noget andet med hjem
Den første kunde var Bente 
Heiberg fra Viby. Hun havde 
set i Lokalavisen, at ARGO 
afholdte Skraldefest, og hun 
kom primært for at finde 
bøger. Desværre var der 
ingen bøger at få, så istedet 
fandt hun en flot kobberkande, noget gavebånd og 
seks fine stole. Alt i alt et godt udbytte på en ellers 
grå og kold december aften.  

Senere kom Rasmus forbi, der er en 
ung mand fra lokalområdet, for at 
se hvad der skete. Rasmus havde set 
’Jule-Special Skraldefest’- skiltet, da 
han var på genbrugspladsen tidligere 
på ugen. Da han så, at der ikke var de 
store menneskemængder, han havde 
frygtet, kørte han hjem og hentede  
konen Elisabeth, datteren Luna og 
sin trailer. Det unge par fandt hurtigt 
mange gode ting og sager. De fandt 
flere gode ting i ’Direkte genbrug’ 
containeren, men også noget i teksti-
ler og træ.   
 
På de øvrige genbrugspladser og i 
Gensalg var der godt gang i Skralde-
festen, og der var mange gengangere.  
 
På gensyn 
ARGO takker for denne gang – og 

mon ikke at Skraldefesterne kommer stærkt tilbage i 
det nye år.  
 

Foto: Besøgende Bente Heiberg sammen med Niels Toftvang, genbrugspladsmedarbejder, til årets sidste Skraldefest

Foto: Rasmus, Elisabeth og datteren Luna 
til Skraldefest i Viby



Flere og flere skoler besøger ARGOs skoletjeneste, og 
bliver klogere på affaldets ressourcer og begrænsnin-
ger. Uagtet klassetrin har ARGO et rundvisningstilbud 
målrettet til lige netop det læringsniveau. Eleverne 
kan besøge Energitårnet i Roskilde eller en af ARGOs 
genbrugspladser i Kalundborg, Lejre, Roskilde, Køge 
og Stevns kommune. 

Små elever - stor forståelse  
For mange af de helt små elever er besøget på en 
genbrugsplads og Energitårnet en øjenåbner for 
affaldets verden. Besøget handler primært om hvad 
der sker med restaffaldet på kraftvarmeværket,  
Energitårnet, og om sortering og genanvendelse af 
affaldet på genbrugspladsen. 

- Vores oplevelse er, at de mindste børn får rigtig me-
get ud af deres besøg. Vi sørger for at formidlingen 
foregår på deres niveau, og de har mulighed for at 
stille alle de spørgsmål, de sidder inde med, fortæller 
Trine Thingsgaard, læringskonsulent i ARGO. 

Større elever - større kompleksitet
På mellemtrinnet er der fokus på den teknologiske 
udvikling af affaldsforbrænding og på sammenhæn-
gen mellem forbrænding og drivhuseffekt. I udskolin-
gen kan fokus enten lægges på energiproduktionen 
eller på den udledning af stoffer, der følger ved at 
afbrænde affald og rense røggassen.

- I den naturfaglige undervisning i mellemtrin og ud-
skoling skal eleverne lære at undersøge naturfaglige 
problemstillinger. Derfor retter vi, ARGOs skoletje-
neste, blikket mod nogle af de virkelige udfordringer 
der er ved at håndtere affald, når vi får besøg af de 
større elever, fortæller Trine, der selv er uddannet 
naturfagslærer.

Tilrettelæg undervisningen og book rundvisning 
Planlægges der undervisning i miljø og klimarelate-
ret emner, så er det en god ide at booke sin rund-
visning på ARGOs hjemmeside allerede nu. Rundvis-
ningerne varer cirka halvanden time og er gratis for 
skoleklasser.

RUNDVISNINGER GØR ELEVER KLOGERE PÅ AF-
FALD OG RESSOURCER

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


