


Dagsorden

Hvad siger den politiske aftalen om:

• Øget affaldssortering 

• Genanvendelse 

• Affaldsenergi

• Styringsmæssige ramme 



Indsamling af 10 fraktioner



Øget indsamling (10 fraktioner)

• Krav skal gælde fra 1. juli 2021

• Tekstilaffald dog fra 2022

• Kommunerne skal have fleksibilitet i udmøntningen –
optimeres i forhold til de lokale forhold 

• Producentansvar for emballager fra 2025



Indsamling



Indsamling 

• Indsamling nævnes ikke i den politiske aftale

• Fortsat en opgave som kommunerne kan løse selv/hjemtage 

• Nye (øget krav) til indsamling 

– Indsamlingsudstyr 

– Biler 

– Etc. 



Erik Østergaard, Adm. Dir. :





Genanvendelse



Genanvendelse



• Aftalen indebærer, at kommunerne afskæres fra behandling af genanvendeligt affald

- Der kan ikke etableres nye genanvendelsesanlæg
- Eksisterende anlæg kan i udgangspunktet fortsætte i 4-5 år
- Eksisterende anlæg skal selskabsgøres/udskilles
- Restaffald er i udgangspunktet ikke genanvendeligt affald!

• Usikkerheder der skal afklares
- Finansieringsmodel hvis liberalisering af affaldsforbrænding gennemføres
- Adgang til finansiering i KommuneKredit
- Risiko for at forliget ”har glemt” sortering af restaffald som issue

Københavns Kommune har igangsat afklaring af muligheder for at realisere ARCs planlagte 
sorteringsprojekt

Sortering af restaffald
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Forbehandling til bynær biogas



• Aftalen indebærer, at kommunerne afskæres fra behandling af genanvendeligt affald

- Bioaffald er i udgangspunktet genanvendeligt affald
- Der kan ikke etableres nye genanvendelsesanlæg
- Kommunerne skal udbyde behandlingen af bioaffald
- ARC kan udtræde af den indgåede aftale

• Usikkerheder der skal afklares
- Kan projektet realiseres på anden vis – OPP eller lignende

Københavns Kommune har igangsat afklaring af muligheder for at realisere ARCs planlagte 
projekt med forbehandling af bioaffald i et andet setup end hidtil forudsat

Forbehandling af bioaffald
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……..

……..





Sorteringsanlæg 
til restaffald



Sorteringsanlæg til restaffald

Usikkert, men gode argumenter

• Anlægget håndterer restaffald og IKKE genanvendeligt affald

• Sikrer udsortering af plast fra forbrændingen (selvstændigt mål 
i klimaplanen)

• Kan sikre, at kommunerne kan opnå mål om genanvendelse





Der er en åbning og det er 
bestemt værd at kæmpe for 
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Styret model (KL)

Liberalisering

• Fremlægge løsning pr. 1. januar 2021
• Ren administrativ vurdering af model 

pr. 15. februar 2021

Model Model



Affaldsenergi – Styret model

• Reguleret tilpasning af national kapacitet 
- Kommunernes anvisningsret fortsættes 
- Ingen refinansiering  (OBS: garantiprovision)
- Sortering kan finansieres af energianlægget
- Import kan reguleres i ejeraftale
- Forudsætter at KL leverer holdbart aftalegrundlag !!!!
- Forudsætter reelt, at Danmark fungerer som et affaldsopland

• Usikkerheder der skal afklares
- Selskabsskat (åbningsbalancer) 
- Økonomisk regulering og effektivisering (opdateret analyse)
- ARCs adgang til ”dansk affald” hvis import sættes under pres
- Ny model for affaldstilsyn
- KL plan skal godkendes – forligskreds orienteres 15-02-2021
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Affaldsenergi - Liberalisering

• Liberalisering af affaldsenergi
- Kommunalt udbud af affald til forbrænding
- Selskabsgørelse (A/S) og skattepligt
- Refinansiering/garantiprovision (skal EU godkendes)
- Kommuner kan fortsat eje, men vil I?
- Import kan ikke umiddelbart reguleres som i dag (Transportforordning)

• Usikkerheder der skal afklares
- Finansiering af sorteringsanlæg
- Carbon capture? Afhænger formentlig af CO2 afgift
- Energianlæggets reelle konkurrencekraft
- Konsekvenser for ARCs langsigtede økonomi/likviditet 
- Kapitalstruktur, skattemæssig åbningsbalance og fri egenkapital

23







”Aftalepartierne er desuden enige om, at 
affaldssektoren fremover skal leve op til 
anbefalingerne i statens ejerskabspolitik” 

Klimaplan for en grøn affaldssektor (side 10)

Mindre forbrænding og minder import af affald til forbrænding: 
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Baggrund  

Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har den 16. juni 2020 ind-

gået en aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (aftalen). 

 

Notatet rummer ARCs bemærkninger til de dele af aftalen, som efter en første gennemlæsning vurderes 

at have størst betydning for ARC og ejerkommunerne. 

 

Opsamling 

ARC vurderer overordnet, at 

 aftalen om en politisk styret tilpasning af affaldsforbrændingskapaciteten fordrer en høj grad af 

politisk engagement i kommunerne og risikerer at være en stakket frist inden indførelse af en 

udbudsbaseret model, hvor behandlingen af kommunernes affald skal udbydes, og forbræn-

dingsanlæggene selskabsgøres med høje omkostninger til følge 

 baseret på det foreliggende er der stor risiko for, at aftalen forhindrer ARC i at etablere anlæg til 

forbehandling af bioaffald, hvilket var et element i seneste ejeraftale, og hvor sag om vedtægts-

ændring og lånegodkendelser netop er til behandling i ejerkommunerne i juni 2020  

 hvorvidt genanvendelsesplanens etablering af forsortering af restaffald også er omfattet skal 

vurderes nærmere, da der her i udgangspunktet ikke er tale om behandling af genanvendeligt 

affald, men derimod sortering af restaffald, hvor det udsorterede materiale efterfølgende afsæt-

tes til genanvendelse på et privat anlæg 

 kravene til en mere strømlinet indsamling, cirkulær økonomi og igangsættelse af drøftelse om 

tiltag vedrørende Carbon Capture ses som positivt i forhold til mål om øget genanvendelse og 

klimahensyn. 

 

Strømlinet indsamling 

Aftalen beskriver, at indsamlingen skal strømlines på tværs af kommunerne. Der skal indsamles 10 af-

faldstyper fra 1. juli 2021, dog tekstilaffald fra 1. juli 2022. For enfamiliehuse skal indsamlingen som ud-

gangspunkt ske i 2-4 spande med flere kamre. Kommende producentansvar for emballager fra 1. januar 

2025 betyder, at producenterne ”som minimum overtager det økonomiske ansvar for håndteringen af 

emballageaffald.”  

 

Der igangsættes analyser m.h.p. at sikre omkostningsreduktioner, og der ses på indtægtsrammeregule-

ring af affaldsgebyret.  
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Virksomheder skal sortere genanvendeligt affald tilsvarende husholdninger og pålægges meldepligt.  

 

Anvendelse af affaldspiktogrammer gøres til et krav. 

 

Storskrald skal eftersorteres. 

 

ARC bemærker, at  

 aftalen overordnet svarer til regeringens udspil på området fra den 18. maj 2020 

 sorteringskravene ses som et positivt element til at opnå en højere genanvendelse 

 kravene til indsamling har sammenlignet med andre dele af landet relativt mindre betydning i 

ARCs ejerkommuner under et  

 fødevarekartoner og tekstiler er nye affaldstyper, som skal indsamles husstandsnært i alle 

ARCs ejerkommuner 

 kommunerne bevarer mulighed for at tilpasse indsamlingen lokalt, hvis pladsforhold eller fore-

tagne investeringer ikke giver mulighed indsamling på matriklen. 

 

Plastikaffald 

Aftalen sætter krav om 60 % reel genanvendelse af indsamlet plastikaffald fra 2022. Forpligtelsen påhvi-

ler kommunerne. Der arbejdes generelt for at kunne sikre en behandling af affaldet i Europa. 

 

ARC bemærker, at 

 afsætningen af plast fra genbrugspladser og fra flere af ejerkommunernes husstandsindsamling 

varetages i samarbejde med Københavns Kommune om afsætning til behandling. For at leve op 

til aftalens forpligtelser vil ARC så vidt muligt i fortsat samarbejde med kommunerne arbejde for 

at sikre kontrollen med behandlingen, herunder sikre størst mulig genanvendelse og kvalitet i 

genanvendelsen. For at styrke de klima- og miljømæssige mål og opnå tilstrækkelig konkur-

rence arbejdes for, at ARC og ejerkommunerne fortsat kan omlaste og grovsortere affaldet, 

uden at aktiviteterne begrænses af krav om udbud af behandling. 

 

Genanvendelsesanlæg m.v.  

Behandlingen af alt det genanvendelige affald skal udbydes. Eksisterende kommunale anlæg kan i en 

overgangsperiode på fem år fortsat ejes af kommuner, men skal selskabsgøres. Kommunerne har som 

udgangspunkt ikke mulighed for at investere i nye anlæg. En undtagelse er, hvis der ikke er private by-

dere til en opgave. Undtagelsen kræver efterfølgende markedsdialog, dispensation fra staten og at der 

er tale om et offentligt-privat partnerskab. Efter udløbet af overgangsperioden tager aftalepartierne stil-

ling til eventuel mulighed for forlængelse.  

 

Kommunerne kan ikke behandle genanvendeligt erhvervsaffald fra 1. januar 2027. 

 

Virksomheder kan for så vidt angår husholdningslignende affald bruge kommunale indsamlingsordnin-

ger. Virksomheder kan ikke forpligtes til at bruge kommunale indsamlingsordninger for affald til forbræn-

ding. 
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Kommunernes anvisningsret- og pligt for jord ophæves, og kommunale anlæg udfases.  

 

Der indføres et risikobaseret affaldstilsyn, som målrettes f.eks. på affaldsforbrændingsanlæggenes mod-

tagekontrol. 

 

ARC bemærker, at 

 aftalen risikerer at forhindre ARC i at etablere anlæg til behandling af genanvendeligt affald, hvil-

ket vurderes at omfatte forbehandling af bioaffald jf. de aktuelle planer, hvor der er sager under 

behandling i ejerkommunerne i juni 2020. Kommunernes igangværende behandling bør dog fø-

res til ende, idet der udestår endelig afklaring af den præcise forståelse af aftalen 

 det skal vurderes nærmere, hvorvidt etablering af forsortering af restaffald er omfattet, da der 

her i udgangspunktet ikke er tale om behandling af genanvendeligt affald, men derimod sorte-

ring af restaffald, hvor det udsorterede materiale efterfølgende afsættes til genanvendelse på et 

privat anlæg 

 Der bør arbejdes for, at begrænsning vedr. behandling så vidt muligt afgrænses, da en økono-

misk og miljømæssig effektiv indsamling fordrer, at kommunerne kan foretage omlastning og så 

vidt mulig grovsortering af de indsamlede affaldstyper bl.a. for at kunne foretage indsamling 

med elbiler, der har en begrænset kørselsradius   

 behandling af genanvendeligt affald fra erhverv forventes ikke at vedrøre affald, som indsamles 

gennem de kommunale ordninger, som virksomhederne ifølge aftalen frivilligt kan deltage i. 

Dette bør imidlertid sikres i udmøntningen af reglerne 

 aftalen er baseret på en præmis om, at affaldsgebyret og virksomhedernes omkostninger ikke 

må stige. Det vurderes helt urealistisk. Det slås samtidig fast i aftalen, at den økonomiske regu-

lering ikke må hindre investeringer i effektiv teknologiudvikling og innovation. Dette virker usand-

synligt 

 sager vedr. godkendelse af lån til indsamlingsfaciliteter for Københavns Kommune på Parkstien 

i Valby og etablering af mandskabsfaciliteter m.v. på Dragør Genbrugsplads vurderes ikke at 

blive berørt af aftalen. 

 

Affaldsforbrænding 

KL anmodes om at fremlægge en plan, som tilpasser affaldsforbrændingskapaciteten efter de danske 

mængder, hvilket indebærer en reduktion på 30 % i 2030 i forhold til i dag. Dvs. fra 3,95 mio. tons til 2,6 

mio. tons i 2030. Aftalen stiller en række krav til KL’s plan, der skal angive de enkelte anlæg, som skal 

udfases. Forbrændingsanlæggene skal bl.a. efterleve Forsyningstilsynets krav om effektivisering, der er 

beregnet til 400-600 mio. kr. årligt, hvilket genberegnes. Der indføres desuden selskabsskat. Planen 

skal være afleveret senest 1. januar 2021.  

 

Hvis planen ikke godkendes af en række statslige styrelser m.v. under koordinering af Energistyrelsen 

den 15. februar 2021, gennemføres krav om udbudspligt af behandlingen af kommunernes hushold-

ningsaffald, og kommunernes anvisning af erhvervsaffald ophører. Den udbudsbaserede model indebæ-

rer krav om garantistillelse. Eksisterende lån i KommuneKredit forudsættes at kunne fortsætte til udløb 

med forhold for indsigelse fra EU-Kommissionen. Hvis forudsætningen ikke holder, drøftes håndteringen 

heraf i aftalekredsen. Nye lån skal optages på markedsvilkår.  
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ARC bemærker hertil, at 

 aftalen om en politisk styret model er en positiv nyhed i forhold til regeringens forhandlingsop-

læg, som indeholdt krav om udbud og selskabsgørelse af anlæg  

 den alternative udbudsbaserede model er fortsat en markant risiko, idet statens godkendelse af 

KL’s plan er rent administrativ og dermed overladt til de embedsmænd, som har stået for forbe-

redelsen af regeringens udspil om liberalisering (den udbudsbaserede model) 

 den udbudsbaserede model indebærer krav om garantistillelse, hvilket vil udgøre en ekstra ud-

gift, der påvirker ARCs langsigtede økonomi og som kun kan omvæltes på ejerkommunerne  

 der vurderes at være stor risiko for, at eksisterende lån i KommuneKredit skal refinansieres, 

hvilket for ARC indebærer en millionstor engangsudgift til omlægning af lån og en væsentlig 

stigning i de fremtidige renteomkostninger 

 en konkurrenceudsættelse, hvor ejerkommunerne ikke kan betinge sig, at eget affald behandles 

på ARC, er en stor ulempe for ARC i kraft af selskabets gæld og medfører usikkerhed om for-

brændingsanlæggets fremtidige ejerforhold, da der ikke ses umiddelbart incitament til kommu-

nalt ejerskab i forhold til forsyningssikkerhed på affaldsområdet. 

 

Cirkulær økonomi 

Aftalen beskriver, at genbrugspladserne skal kunne modtage genstande til direkte genbrug. Genstan-

dene skal først tilbydes private aktører som f.eks. frivillige organisationer og borgere, inden de må sæl-

ges i egne butikker.   

 

ARC bemærker, at  

 aftalepunktet svarer til ARCs nuværende aktiviteter og har således ikke umiddelbart betydning 

for eksisterende forhold. Dog kan der være behov for at gentænke ordningen med direkte gen-

brug på Sydhavnen Genbrugsplads, hvor materialerne ikke stilles vederlagsfrit til rådighed for 

private. 

 

Yderligere initiativer 

Blandt de yderligere initiativer bemærkes, at der igangsættes drøftelse af tiltag for at fremme Carbon 

Capture Storage (CCS) i forhold til bl.a. CO2 fra affaldsforbrændingsanlæg. 

 

ARC bemærker, at 

 dette punkt imødekommer ARCs igangværende planer om Carbon Capture.  
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PROTOKOL 
 

fra 
 

EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE 
 

den 11. August 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 

Gorm A. Gunnarsen, borgerrepræsentant, København 

  

Endvidere deltog: 

 

 

Jacob H. Simonsen, direktør 

Jacob Velling, økonomichef     

John Thesmer, ressourcechef  

Peter Roulund, sekretariatschef 

Ole Poulsen, anlægschef 

Helena Nielsen, chef for affaldsindsamling 

Søren H. Knudsen, energichef 

Kim Schrøder, observatør 

 

Meldt afbud: 

 

 

Punkt 1. 
Gennemgang af indhold af den politiske aftale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 2.  
Eventuelt 
 
 
 

 
Jacob H. Simonsen gennemgik indholdet af den politi-
ske aftale med fokus på konsekvenserne for ARCs 
igangværende og planlagte initiativer.  
Der var enighed om, at der på dette grundlag var be-
hov for justeringer i ejeraftalen. 
 
 
 
 
 
 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 
 

Mødet blev afholdt som et Teams-møde, hvorfor protokollen blev tiltrådt mundtlig ved mødets afslut-
ning af: 
 
Susan Hedlund  Steen Ørskov Larsen   
Allan S. Andersen  Flemming Brank 
Anne Funk  Gorm A. Gunnarsen 

 

11. august 2020 
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