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Punkt 2: Generalforsamling 

2.1 Godkendelse af bestyrelsens mundtlige beretning 

 

Indstilling 

./. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, godkender og indstiller den mundtlige beretning til godkendelse på 

den ordinære generalforsamling. 

 

Baggrund 

I lighed med tidligere år er den skriftlige beretning lig med ledelsesrapporten, der er en del af Årsrappor-

ten for 2019. 

 



 
  

Bilag 
 

 

Bestyrelsens mundtlige beretning 

 

 

16. juni 2020 

 

Sagsnr. 20/21 

Dok. nr.  

Initialer SUS/JHS/PRO/akh 

 

Side 1 af 4 

Mundtlig beretning 2019 

Kære delegerede og gæster 

 

(Amager Bakke) 

2019 blev skelsættende for ARC.  

For det er ikke hver dag, man får lov til at indvie et affaldsenergianlæg med en skibakke på toppen. Men 

det gjorde vi – efter mere end et årtis planlægning og arbejde med Amager Bakke.  

Energiproduktionen på anlægget har som bekendt kørt siden sensommeren 2017, men i 2019 kunne vi 

endelig indvie det samlede anlæg, som det var tænkt fra starten: industri indenfor og rekreative områder 

udenfor.  

Mere end ti års op-, ned- og igen opture kulminerede den 4.oktober med åbningen af et helt unikt anlæg. 

Ikke bare i et lokalt perspektiv, men internationalt. 

Eller som Politikens arkitekturredaktør skrev i sin anmeldelse:  

”Amager Bakke er en unik blanding af vital industriel infrastruktur og en rekreativ bypark … Her taler na-

turen, kraftværket og vinden et fælles, voldsomt sprog … Det er nok en af de vildeste og mest fantasti-

ske ideer, der er fostret i 2010’ernes arkitektur.” 

Han gav i øvrigt topkarakteren - seks hjerter - til bygningen. 

Og i ugerne og månederne efter åbningen flød alverdens medier over med omtale og lovprisning af 

Amager Bakke. Tænk engang at et forbrændingsanlæg på Amager kan tiltrække sig opmærksomhed fra 

samtlige store og små medier verden over.  

Samlet set anslås det, at omtalen af Amager Bakke er nået ud til mere end 1,6 milliarder mennesker. 

Det svarer til hver femte indbygger på planeten. 

Men vi er først og fremmest et lokalt forankret anlæg. Derfor er vi rigtig stolte over, hvordan vi præsterer 

på miljøområdet. Udledningerne fra anlægget ligger milevidt under grænseværdierne, og langt bedre 

end det EU definerer som den bedst tilgængelige teknologi. Vi er med til at levere en bedre luftkvalitet i 

hovedstaden. Det overskudsvand, vi producerer efter rensningen, kommer i Øresund, og det er renere 

end almindeligt drikkevand. Det er dejligt at se, at ambitiøse investeringer i miljø betaler sig for klimaet 

og for lokalmiljøet. 

Amager Bakke er blevet en del af hovedstadens miljøindsats og borgernes hverdag – præcis som det 

var tænkt fra starten. Det kan vi godt være stolte af. 

 

(Sydhavn Genbrugscenter) 

Men Amager Bakke var ikke den eneste åbning, vi kunne fejre i 2019.  

I maj måned slog vi i samarbejde med Københavns Kommune portene op for Sydhavn Genbrugscenter.  

Her flytter vi materialer fra genanvendelse til direkte genbrug, og fraktionen Småt brændbart er fuld-

stændig afskaffet. Dermed udnytter vi ressourcerne i affaldet endnu bedre og rykker dem højere op i af-

faldshierarkiet.  

Samtidig er der – både på Amager Bakke og i Sydhavn Genbrugscenter – indrettet nye, spændende læ-

ringsrum, hvor skolebørn kan få viden og inspiration om genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse og 

materialelære. 
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(Besøg) 

ARC er nemlig en virksomhed, der tiltrækker sig meget opmærksomhed og mange besøgende. Både fra 

vores fem ejerkommuners skoleklasser, som nyder godt af undervisningstilbuddene, men også fra dan-

ske og internationale virksomheder, politikkere og delegationer.  

Og for niende år i træk steg antallet af besøgende hos ARC og ramte i 2019 - med mere end 9.500 gæ-

ster - alletiders rekord. 

Af højdepunkter kommer vi ikke uden om de højt profilerede besøg fra tidligere statsminister Lars Løkke 

Rasmussen og FN’s klimadiplomat Michael Bloomberg i maj måned og naturligvis sensommerens roy-

ale besøg af den danske kronprins og den svenske kronprinsesse. 

   

(Affaldsindsamling) 

Men 2019 blev også året, hvor vi bød velkommen til helt nye kolleger og et helt nyt forretningsområde 

hos ARC.  

1. januar overtog ARC affaldsindsamlingen i Dragør og Tårnby, og det har været et spændende og læ-

rerigt år med nye oplevelser og en stejl indlæringskurve.  

Det har også betydet, at ARC nu kommer endnu tættere på borgerne og får et endnu mere indgående 

kendskab til hele affaldskæden. 

Pr. 1. januar 2019 overtog ARC også kontraktstyringsopgaven i forhold til indsamling af affald fra Kø-

benhavn. ARC styrer således de 10 kontrakter, der i dag samles ind på. I takt med at kontrakterne udlø-

ber, hjemtager ARC opgaverne. Det kommer til at ske i en periode fra 2022-2024. Hjemtagelsen af ind-

samlingsopgaven for København er et kæmpeprojekt for ARC. Vi skal ansætte omkring 330 skralde-

mænd, og dermed skal vi være over dobbelt så mange medarbejdere, som vi er i dag. Vi skal købe 120 

nye el-skraldebiler.  

Derfor har ARC længe været i gang med at forberede hjemtagelsen. Det handler også om parkerings-

arealer, mandskabsfaciliteter, udbud af el-skraldebiler og ladestandere. Det kommer I til at høre meget 

mere om i de kommende år.  

 

(Alt med affald) 

ARC bliver en større del af byens kredsløb. Det gør vi, når vi overtager affaldsindsamlingen i Køben-

havn, og når vi opfører både et forbehandlingsanlæg til udsortering af plast og metaller inden restaffal-

det energiudnyttes og bygger med på et biogasanlæg til behandling af hovedstadens bioaffald.  

På den måde lever vi op til ambitionen om, at vi hos ARC skal være en fuldblods affaldsvirksomhed og 

tage os af Alt med Affald. Fra det slipper borgernes hænder, til det vender tilbage igen i form af genbrug, 

el, varme – eller biogas. 

Det er cirkulær økonomi, når det er bedst.  

 

(Carbon Capture) 

2019 var også året, hvor vi lærte at sige Carbon Capture – altså CO2-fangst.  
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For selvom der sorteres på livet løs, er der stadig plast tilbage i det restaffald, der brændes i ovnene. Og 

derfor udleder selv et spritnyt anlæg som Amager Bakke årligt i omegnen af 160.000 tons fossil CO2, 

når vi producerer el og fjernvarme.  

Men ikke i fremtiden. Om alt går vel.  

Hos ARC vil vi være med til at tage ansvar for at nedbringe udledningen af fossil CO2 og arbejde mod at 

blive CO2-neutrale.  

Teknologien findes, og de foreløbige konklusioner peger på, at det er muligt – både teknologisk og øko-

nomisk – at etablere et anlæg til CO2 fangst på Amager Bakke.  

Derfor frigav bestyrelsen i 2019 midler til arbejdet med et pilotanlæg for CO2-fangst. Det er vigtigt at 
gennemføre et pilotforsøg for at få sikkerhed for, om teknikken virker, og om vi kan fange CO2en til en 
acceptabel pris.  

Hvis alt går efter planen, og vi får sikkerhed for at kunne udnytte eller opbevare den store mængde CO2, 
som vi potentiel kan fange, vil ARC arbejde for at etablere et fuldskala-anlæg til CO2-fangst på Amager 
Bakke frem mod 2025.  

Planerne om et CO2 fangst-anlæg på Amager Bakke har opbakning fra regeringens klimapartnerskaber, 

der i foråret 2020 anbefalede netop den teknologi som et vigtigt redskab til at nå landets ambitiøse kli-

mamål. 

 

Bestyrelsen er derfor positiv overfor, at der i forbindelse med den aftale, der blev indgået i går om en 

grøn affaldssektor, lægges op til, at mulighederne for at fremme CO2-fangst indgår i de videre forhand-

linger om en samlet klimaplan for Danmark. Derudover har vi den dugfriske nyhed, at vi i går fik at vide, 

at vi har opnået støtte af EUDP til at etablere et pilotanlæg til CO2 fangst på Amager Bakke.   

 

(Økonomi) 

Resultatet for 2019 endte med et underskud på 33,6 mio. kr., hvilket ikke er tilfredsstillende. Det skyldes 

hovedsageligt indkøringsvanskeligheder på det nye anlæg, der har resulteret i meromkostninger og min-

dre produktionsstop.  

Så selvom produktionen har været højere end foregående år – ja, faktisk rekordhøj - har affaldsforbræn-

ding og energiafsætning ikke været så stor som forventet, da budgetterne blev lagt. 

Bestyrelsen følger stadig økonomien tæt og har som sin fremmeste opgave at sikre et velkonsolideret 

økonomisk grundlag for at sikre mest mulig klima og miljø for pengene. 

(Afslutning) 

Affald er hver mands eje, men er i dag rykket op i toppen af den politiske dagsorden. Både lokalt og nati-

onalt.  

Samtidig går der nærmest ikke en måned, uden at der åbner et nyt specialmedie med fokus på affald, 

ressourcer, klima eller miljø. Alle vil have en bid af den grønne omstilling, der helt naturligt ligger i ARCs 

DNA.  
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Det øgede fokus fra borgere, politikkere og medier trives vi med, for det gør hverdagen spændende og 

vidner om, hvad vi allerede godt vidste. Nemlig at ARC gør en enorm forskel, har stor betydning for 

samfundet og at vi kan se frem til flere skelsættende år. 

 

(Corona) 

Ligesom resten af samfundet blev ARC her i foråret ramt af Coronakrisen. Vores topprioritet var at sikre 

indsamlingen af dagrenovation. Derudover havde vi en kritisk opgave med at sikre varmeforsyningen til 

byen. Genbrugspladserne blev i første omgang lukket for private, fordi de ikke blev vurderet kritiske, 

men var den første aktivitet, der blev åbnet igen. Det kan man godt tænke lidt over.  At komme på gen-

brugsplads er måske ikke en menneskeret, men det er en integreret del af det danske samfund. Og det 

er afgørende, at der er nogen, der kan tage sig af affaldet - også i krisetider - og også selvom det kun er 

en udgift for modtagerne. Vi har en affaldshåndtering i verdensklasse i Danmark.  

Her hvor vi nu er ved at vende tilbage til det der ligner en normal hverdag, er der grund til at glæde sig 

over, at det i hele nedlukningsperioden har været muligt for ARC at løse de opgaver, vi er sat i verden 

for, uden nævneværdige problemer. 

 

(Reform af affaldsområdet) 

Som mange af Jer formentlig er opmærksom på, blev der i går indgået en bred politisk aftale mellem re-

geringen og næsten alle Folketingets partier. Aftalen er den mest markante ændring af kommunernes -

og dermed også ARCs – rolle i fremtidens affaldssystem, der er set i mands minde.  

 

Vi vil nu nærlæse aftalen og meget nøje vurdere konsekvenserne og den videre vej frem. Vi har noteret 

os, at der lægges op til en udfasning af den ældste og mindst effektive del af den danske kapacitet til 

affaldsforbrænding, uden at det samtidig betyder, at der skal gennemføres en liberalisering af forbræn-

dingsområdet. Der er dog allerede lagt rigtigt mange snubletråde ud. Vi håber og tror, der er tale om en 

reel chance og ikke tale om en liberalisering af den vigtige fælles infrastruktur ind ad bagdøren.  

 

Det er overladt til KL at beskrive, hvordan afviklingen skal gennemføres, og ARC vil arbejde konstruktivt 

for, at der findes en løsning, der sikrer, at hensynet til miljø- og energieffektivitet og forsyningssikkerhed 

bliver et bærende element i en sådan aftale. 

 

Men lad det også være sagt her, at aftalen rummer nogle elementer, der skaber tvivl om en række af de 

projekter, som ARC aktuelt har i støbeskeen. Kommunernes rolle reduceres, når det gælder det genan-

vendelige husholdningsaffald, hvor det bærende princip i aftalen er, at det skal udbydes til private aktø-

rer. Det kan give udfordringer for vores aktuelle planer om behandling af borgenes bio-affald og pla-

nerne om etablering af et sorteringsanlæg til restaffaldet. 

 

Bestyrelsen og direktionen vil i den kommende tid søge nærmere afklaring af de områder, hvor aftale-

teksten er uklar.  

 

 

Tak for opmærksomheden.   
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Punkt 2: Generalforsamling 

2.2 Afvikling af generalforsamlingen – herunder valg af revisor 

 

Indstilling 

Det indstilles, at:  

 

 bestyrelsen drøfter afviklingen af generalforsamlingen og vælger en dirigent, der kan indstilles til 

at lede generalforsamlingen 

 Deloitte indstilles til generalforsamlingen som revisor. 

 

Baggrund 

På møde den 12. maj 2020 vedtog bestyrelsen at spørge gruppeformand Jakob Næsager, om han ville 

være dirigent på generalforsamlingen. Jakob Næsager har indvilget i at påtage sig hvervet. 

 

./. Det foreslås, at vedlagte dagsorden for generalforsamlingen gennemgås med henblik på eventuelle be-

mærkninger. 
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 Genbrugstakst for 2021 
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6. Valg af revisor 
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PROTOKOL 
 

fra 
 

BESTYRELSESMØDE 
 

den 17. juni 2020 
    
I mødet deltog: Susan Hedlund, borgerrepræsentant, København 

Steen Ørskov Larsen, kommunalbestyrelsesmedlem, Hvidovre 

Allan S. Andersen, borgmester, Tårnby 

Flemming Brank, kommunalbestyrelsesmedlem, Frederiksberg  

Anne Funk, kommunalbestyrelsesmedlem, Dragør 

  

Endvidere deltog: 

 

 

Jacob H. Simonsen, direktør 

Jacob Velling, økonomichef     

Peter Roulund, sekretariatschef 

Kim Schrøder, observatør 

 

Meldt afbud: 

 

Gorm A. Gunnarsen, borgerrepræsentant, København 

Punkt 1. 
Godkendelse af dagsorden 
 
 
Punkt 2.  
Generalforsamling 
 
2.1 Godkendelse af bestyrelsens mundlige beret-
ning 
 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, godkender og 
indstiller den mundtlige beretning til godkendelse på 
den ordinære generalforsamling. 
 
 
2.2 Afvikling af generalforsamlingen – herunder 
valg af revisor 
 
Det indstilles:  
 

 at bestyrelsen drøfter afviklingen af general-

forsamlingen og vælger en dirigent, der kan 

indstilles til at lede generalforsamlingen 

 at Deloitte indstilles til generalforsamlingen 

som revisor. 
 
 
Punkt 3. 
Orientering om aktuelle sager (mundtlig) 
 
 
 

 
Godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacob Næsager indstilles. 
 
 
 
Godkendt 
 
 
 
Jacob Simonsen orienterede om udfald af politisk af-
tale. 
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Punkt 4. 
Meddelelser ved formand og direktør 
 
 
Punkt 5. 
Eventuelt 
 

I/b. 
 
 
 
I/b.  
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