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Punkt 1: Valg af dirigent  

 

Bestyrelsens indstilling forelægges mundtligt på generalforsamlingen. 
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Punkt 2: Bestyrelsens beretning  

 

Indstilling 

Det indstilles, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens beretning for 2020. 

 

Baggrund 

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

ten for 2020. 
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Punkt 3: Årsrapport for 2020 

 

Indstilling 

Det indstilles, at generalforsamlingen godkender vedlagte Årsrapport for 2020. 

  

 Årsregnskab for AV Miljø og SMOKA kan rekvireres såvel elektronisk som pr. post ved henvendelse til 

Anette Kyvsgaard (akh@a-r-c.dk eller tlf.: 32 68 93 04). 

  

 AV Miljø og SMOKA er ejet af ARC og Vestforbrænding med 50 % hver. ARCs andel af årsresultatet fra 

AV Miljø og SMOKA indgår i ARCs årsregnskab med 0 kr. 

 

Årets udvikling 

Året 2020 har været et særligt år, da ARC ligesom resten af omverden har været påvirket af COVID-19. 

Stabsafdelingerne har i perioder været sendt på hjemmearbejde, mens driften med diverse forholdsregler 

i det store hele har skullet fortsætte, da ARCs opgaver er en del af den kritiske infrastruktur. ARCs af-

faldsenergianlæg har været under indkøring hele året og har vist bedre produktionsresultater end sidste 

år, men der har fortsat været udfordringer særligt med vandbehandlingsanlægget, hvor ARC er i voldgift 

med leverandøren. 

 

Driften af genbrugspladserne søges til stadighed effektiviseret, og betjeningen af borgere og erhvervs-

virksomheder søges forbedret bl.a. gennem bedre skiltning på pladserne, kompetenceudvikling af med-

arbejdere og indførelse af nye fraktioner til genanvendelse.  

 

2020 har været det andet driftsår for affaldsindsamling i Dragør og Tårnby Kommuner, hvor ARCs reno-

vationsmedarbejdere og skraldebiler på bedste vis har stået for affaldsindsamlingen. 

 

Kompetenceoverdragelse af affaldsindsamlingen i Københavns Kommune er nu ved at overgå til en ny 

fase, hvor forberedelserne til hjemtagelse af opgaven så småt påbegyndes. Der er et tæt dagligt samar-

bejde med Københavns Kommune om opgaveløsningen. 

 

Økonomiske forhold 

Nedskrivningstest 

I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab 2020 er der gennemført en nedskrivningstest, hvilket har 

resulteret i en tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger på 432 mio. kr. i årsregnskabet. Tilbageførelsen 

af tidligere nedskrivninger er som følge af en opdatering af forudsætningerne ift. sidste års nedskrivnings-

test, hvor ændringer i affaldsmængder, mængderne af biomasse, effektuering af straksbetaling, ændrin-

gen i vedligeholdelsesomkostninger og ændring af investeringer samlet set har bidraget til NPV-ændrin-

gen. 

 

Årsresultat  

Resultatet for 2020 er et overskud på 431 mio. kr. Hvis der ses bort for tilbageførslen af tidligere års 

nedskrivninger, så er der et underskud på 0,8 mio. kr., der er sammensat af et overskud i Energi på 7,9 
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mio. kr. og et underskud i Ressourcer på 8,7 mio. kr. De øvrige segmenter, affaldsindsamling for Køben-

havn og Tårnby/Dragør, har et resultat på 0 kr. For Tårnby/Dragør Kommuner er der imidlertid en under-

dækning på 0,2 mio. kr., som vil blive opkrævet efterfølgende. 

 

Resultatet for 2020 før tilbageførslen af tidligere års nedskrivninger er ikke tilfredsstillende set i lyset af et 

budgetteret overskud på 47,6 mio. kr. Der var budgetteret med et overskud i Energi på 54,1 mio. kr. og et 

underskud i Ressourcer på 6,5 mio. Affaldsindsamlingen var budgetteret til at hvile-i-sig-selv og et årsre-

sultat på 0 mio. kr. 

 

AV Miljø og SMOKA indgår hver med et resultat på 0 mio. kr., hvilket skyldes, at selskaberne - i overens-

stemmelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledende fortolkning fra maj 2011 om regnskabsaf-

læggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering – indregner årets resultat som en over-/un-

derdækning. 

 

Nettoomsætning 

Årets nettoomsætning er på 1.077,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 129,5 mio. kr. (14 %) i forhold til 

2019. Omsætningsstigningen skyldes i alt væsentlighed, at forretningsområdet Energi har øget omsæt-

ningen med 90,0 mio. kr. som følge af højere energiproduktion i 2020 sammenlignet med 2019. 

 

Anlægsinvesteringer 

De materielle anlægsaktiver er på i alt 3.708,4 mio. kr. pr. 31. december 2020. De materielle anlægsaktiver 

består hovedsageligt af det nye affaldsenergianlæg samt genbrugsstationer. I de materielle anlægsaktiver 

indgår der 2,4 mio. kr. vedr. leasing af aktiver samt en reetableringshensættelse på 79,5 mio. kr. i 2020. 

 

Tilgange i 2020 på 21,8 mio. kr. består primært af den endelige aktivering af Amager Bakke. 

 

Værdipapirer 

De likvide beholdninger inklusive værdipapirer og bankindestående udgjorde 322,2 mio. kr. pr. 31. de-

cember 2020. 

 

Afkastet på ARCs obligationsbeholdning er steget til 2,8 mio. kr. mod -1,2 mio. kr. i 2019. Afkastet består 

af et nettokurstab på 0,5 mio. kr., der skyldes et generelt rentefald i løbet af året. Derudover består afkastet 

af nettorenteindtægter på 3,3 mio. kr. Det samlede afkast svarer til 1,0 % p.a. mod -0,3 % p.a. i 2019. 

 

Låneportefølje 

Interessentkommunerne har godkendt en låneramme på 3.950 mio. kr. til finansiering af etablering af det 

nye affaldsenergianlæg. Lånerammen blev opfyldt i maj 2019 ved optagelse af det sidste lån. Pr. 31. 

december 2020 er restgælden på 3.306 mio. kr. I 2020 er der godkendt lån til finansiering af genbrugs-

pladser. 

 

Likviditetsgraden, hvor omsætningsaktiver sættes i forhold til den kortfristede gæld, er et økonomisk ud-

tryk for styrken til at indfri den kortfristede gæld. At likviditetsgraden er steget meget fra 2019 til 2020 er 

et udtryk for, at ARC opsagde låneporteføljen i 2019 med henblik på låneomlægning i 2020, hvilket resul-

terede i, at lånene var klassificeret som kortfristet gæld i 2019 regnskabet. I 2020 regnskabet er lånene 

igen klassificeret som langfristet gæld. 
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Egenkapital 

Tilbageførslen af tidligere års nedskrivninger har resulteret i, at egenkapitalen er forøget med 474,8 mio. 

kr. i 2020 hvilket har medført, at egenkapitalen er blevet positiv i 2020 og udgjorde 188,6 mio. kr. pr. 31. 

december 2020. Tilbageførslen har resulteret i, at soliditetsgraden er blevet positiv fra 2019 til 2020. 

 

 

 
 

 

Forretningsområder 

Energi 

Driften af affaldsenergianlægget Amager Bakke nåede en ny milepæl i 2020. Det lykkedes at opnå Final 

Takeover for størstedelen af anlægget, hvilket vil sige, at garantiperioden er slut, og at ACR endeligt har 

overtaget anlægget. Voldgiftssagerne var i 2020 stadig en tung ressourcemæssig opgave, og de har be-

virket en større ekstraomkostning til advokater og eksperter end forventet i budgettet. Voldgiftssagerne 

forventes afsluttet i 2021. 

 

I 2020 har der været en meget høj tilgængelighed, hvilket har resulteret i, at der blev energiudnyttet en 

rekordhøj mængde affald. Dette er en meget positiv udvikling set i forhold til de foregående år, hvor værket 

var plaget af forsinkelser i leverancer og uplanlagte stop. 

 

I forhold til 2019 er den indvejede mængde steget med ca. 26 %. Det skyldes, at anlægget har haft en 

væsentlig højere tilgængelighed som følge af, at der har været både færre og kortere planlagte og uplan-

lagte driftstop. Den større mængde affald har også resulteret i, at energisalget er steget med ca. 20 % i 

forhold til 2019. Årsagen til, at energisalget ikke er steget lige så meget som affaldsmængden, er et ændret 

affaldsmiks, som har medført en faldende brændværdi.  

 

Det samlede energisalg fra anlægget var på ca. 1.607 GWh i 2020, heraf blev 1.363 GWh leveret som 

fjernvarme og 244 GWh som strøm. Tilsvarende var energisalget på ca. 1.342 GWh i 2019. 

 

 

Hovedtalsoversigt i 1.000 kr. 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsætning 1.077.466  947.965     570.454     435.691     397.627     

Resultat før renter (EBIT) 483.461     28.315       -157.927    -258.818    2.198.445  

Netto finansielle poster -52.459     -61.925     -57.095     -58.750     -51.948     

Årets resultat 431.002     -33.610     -215.022    -317.568    2.146.497  

Balancesum 4.230.283  3.930.611  3.970.842  4.086.567  4.368.037  

Egenkapital 188.597     -286.180    -69.504     156.835     522.777     

Årets netto inv. i materielle anlægsaktiver 21.849       182.222     164.012     441.899     740.523     

Nøgletalsoversigt i pct. 2020 2019 2018 2017 2016

Overskudsgrad 45             3               -28            -59            553           

Soliditetsgrad 4               -7              -2              4               13             

Likviditetsgrad 141           20             87             105           399           
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Ressourcer 

Driften af genbrugspladserne har i 2020 været påvirket af COVID-19 restriktioner. Pladserne var således 

helt lukket for private borgere i perioden fra 21. til 31. marts 2020. I samme periode havde erhverv adgang 

på hverdage. Fra 31. marts 2020 fik borgerne igen adgang til pladserne, men med begrænsning på hvor 

mange der måtte være på pladsen ad gangen. Samtidig blev alle aktiviteter inden for direkte genbrug 

lukket på pladserne. Forholdene blev normaliseret fra medio juni indtil 7. december 2020, hvor direkte 

genbrug atter blev lukket ned. 

 

På ARCs 10 genbrugspladser blev der i 2020 modtaget i alt 108.470 tons affald, hvilket er ca. 7,7 % mere 

end i 2019. Stigningen kan måske tilskrives COVID-19, hvor der specielt i foråret 2020 blev afleveret store 

mængder affald. Sandsynligvis fordi mange hjemsendte borgere fik bedre tid til oprydning og nye projek-

ter. 84,5 % af det fraførte affald blev afsat med henblik på størst mulig genanvendelse eller direkte gen-

brug, 12,8 % til energiudnyttelse og 2,7 % til deponi eller specialbehandling. 

 

Der er registreret 1.088.838 besøgende på ARCs genbrugsstationer i 2020, hvilket er en stigning på 2,6 

% i forhold til 2019. 

 

Den 1. december 2020 åbnede ARC for døgnåbent på Kirstinehøj Genbrugsplads. Dermed kan tilmeldte 

borgere og erhverv benytte genbrugspladsen hele døgnet. Pladsen er ubemandet uden for normal åb-

ningstid. En tilsvarende ordning har eksisteret på Hvidovre Genbrugsplads siden 2016. 

 
Affaldsindsamling i Tårnby og Dragør Kommuner 

Affaldsindsamlingen i Tårnby og Dragør er i god drift. Der er en god løbende dialog om selve driften med 

Tårnby og Dragør Kommuner, hvor forskellige driftsudfordringer drøftes og løses i fællesskab. 

 

De første to driftsår er veloverstået. Hvor 2019 var præget af udfordringer med en meget stejl indlærings-

kurve for teamet, har 2020 i høj grad handlet om stabil drift og om i samarbejde med kommunerne at 

begynde planlægningen af fremtidens affaldsindsamling med flere affaldsfraktioner. 

 
Affaldsindsamling i Københavns Kommune 

Affaldsindsamlingen i Københavns Kommune har også været i god drift i 2020. Her har ARC siden 2019 

stået for at styre og følge op på de indsamlingskontrakter, der er indgået med private renovatører. Det 

drejer sig om 18 indsamlingskontrakter og en række kontrakter vedrørende køb af forskellige typer ind-

samlingsmateriel. Arbejdet sker i et tæt og konstruktivt samarbejde med renovatørerne på den ene side 

og embedsmænd fra Københavns Kommune på den anden side.  
 
I tabellen nedenfor er vist årsresultatet for ARCs forretningsområder. 
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Forretnignsområdert i 1.000 kr. ARC Energi Ressourcer København Tårnby/Dragør Eliminering

Nettoomsætning 1.077.466 539.462 156.188 356.961 28.300 -3.445 

Over-/underdækning 

Tårnby/Dragør affaldsindsamling
240 0 0 -0 240 0

Produktionsomkostninger -556.932 -139.463 -79.321 -338.437 -3.156 3.445

Arbejde udført for egen regning 

og opført under aktiver 1.163 909 254 0 0 0

Bruttofortjeneste 521.937 400.908 77.121 18.524 25.384 0

Andre eksterne omkostninger -156.074 -130.102 -20.433 -2.848 -2.691 0

Personaleomkostninger -151.230 -62.866 -53.003 -15.676 -19.685 0

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 214.633 207.940 3.685 0 3.008 0

Af- og nedskrivninger 268.828 284.495 -12.731 0 -2.936 0

Resultat før renter (EBIT) 483.461 492.435 -9.046 0 72 0

Finansielle indtægter 6.431 5.104 1.327 0 0 0

Finansielle omkostninger -58.890 -57.852 -966 -0 -72 0

Årets resultat 431.002 439.687 -8.685 -0 0 0
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Punkt 4:  Forelæggelse og godkendelse af budget og takster for år 2022, herunder godken-

delse af A- og B-takster, genbrugstakst for år 2022 og beredskabsbidrag til SMOKA 

samt forelæggelse af budgetoverslag for årene 2023 - 2026 

 

Indstilling 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse: 

 

 

1. At A-takst til dækning af passiv drift af Uggeløse Deponi fastsættes til 1,0 mio.kr. svarende til 

1,57 kr. pr. indbygger  

 

2. At taksten på dagrenovation (B-taksten) fastsættes til 487 kr. pr. ton ekskl. moms 

 

3. At ARC samlet opkræver en genbrugstakst på 100 mio. kr. ekskl. moms hos interessentkommu-

nerne 

 

4. At genbrugstaksten i 2022 fordeles mellem interessentkommunerne som følger: 

 

Kommune %-fordeling Genbrugstakst 

2022 (mio. kr.) 

København 64,6 % 64,6 

Frederiksberg 11,4 % 11,4 

Dragør 4,1 % 4,1 

Hvidovre 9,0 % 9,0 

Tårnby 10,9 % 10,9 

I alt 100 % 100,0 

 

Genbrugstaksten vil blive opkrævet i månedlige rater. 

 

5. At beredskabsbidraget til SMOKA for 2022 fastsættes til 2,17 kr. pr. indbygger, svarende til 

sammenlagt ca. 3,5 mio. kr. for indbyggerne i ARCs og Vestforbrændings opland. 

 

6. At det samlede budget for 2022 godkendes 

 

 

./. Bilag: ”Forudsætninger for Budget 2022 samt indikationer for overslagsår 2023-2026 



 
  

 

Bilag 31. maj 2021 

 

Sagsnr. 21/10 

Dok. nr.  

Initialer Økonomi/akh 

 

Side 1 af 22 

Forudsætningerne for Budget 2022 samt indikationer for overslagsår 2023-2026  

 

Lovgrundlag 

Budget 2022 samt overslagsårene 2023-2026 er udarbejdet efter årsregnskabslovens principper. 

 

Baggrund 

I 2022 påbegyndes hjemtagelsen af affaldsindsamlingen i København, og den forventes afsluttet i 2024. 

 

For Tårnby og Dragør kommuner har ARC hjemtaget affaldsindsamlingen pr. 1. januar 2019 og er såle-

des i gang med 3. driftsår. 

 

I 2021 forventes aftale indgået med CTR om køb af brugsret til det nye affaldsenergianlæg. Det forven-

tes, at CTR køber brugsret til anlæggets kapacitet. Brugsretten købes ved overtagelse af en andel af 

restgælden i affaldsenergianlægget. De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budgettet for 2022 

og overslagsårene. 

 

Budget 2022 og overslag for 2023-2026 

Budget 2022 og overslagsår 2023-2026 indeholder en del usikkerhed, da de endelige konsekvenser og 

udmøntning af Folketingets vedtagelse af Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi på bud-

getlægningstidspunktet er meget usikre. Usikkerheden er beskrevet i afsnittene for de enkelte områder. 

Det skal dog fremhæves, at særligt spørgsmålet om, hvordan ønsket om tilpasning af den danske for-

brændingskapacitet og stop for importaffald implementeres, vil have stor betydning for ARCs forbræn-

dingsanlæg Amager Bakke. Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi betyder, at ARCs ejer-

kommuner skal beslutte, hvordan indsamlingen af husstandens 10 fraktioner skal ske. ARC driver af-

faldsindsamlingen for tre af kommunerne. Budgetterne for affaldsindsamlingen vil derfor blive tilpasset 

kommunernes valg, når disse er kendte. 

 

Derudover arbejder ARC på at fjerne CO2 fra affaldsenergianlæggets røg via CO2-fangst. Eventuelle 

budgeteffekter ved etablering af et fuldskalaanlæg er ikke medtaget i budgettet, da effekten er ukendt, 

herunder også et eventuel positivt svar på ARCs EU-ansøgning. 

 

Aktiviteten Affaldsindsamling indgår i årsregnskabet med et nul, da over- eller underdækning afregnes 

straks eller umiddelbart efter i de næste budgetår. 

 

Budget 2022 og overslagsår er opstillet i løbende priser, hvor løn er fremskrevet med KLs lønfremskriv-

ning. B-taksten for modtagelse af dagrenovation forudsættes reguleret med prisudviklingen, som det 

fremgår af tillæg til tillægsaftalen om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning. Det betyder, at B-

taksten for 2022 fastsættes til 487 kr./ton mod 479 kr./ton i 2021. Der er i Budget 2022 og overslagsår 

ikke ændret i genbrugstaksten, der er holdt nominelt konstant. 

 

A-takst til dækning af passiv drift af Uggeløse deponi forudsættes fastsat til 1,0 mio. kr. 
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Energi forventes fra 2023 og frem at finansiere etableringen af et sorteringsanlæg til restaffald, der kan 

reducere CO2-udledningen ved affaldsforbrænding og øge genanvendelse. Omkostningerne til løbende 

drift af sorteringsanlægget ekskl. renter og afskrivninger forudsættes finansieret af ejerkommunerne 

f.eks. over en mængdeafhængig takst for brug af anlægget. Selve driften vil derfor ikke påvirke resulta-

tet. I budget og overslagsår er forudsat, at drift af sorteringsanlægget samt etablering og drift af evt. øv-

rige genanvendelsesteknologier ikke har nogen nettoeffekt på resultatet i selskabet. 
 

Nedenfor er vist det samlede Budget 2022 for ARC og indikationer for overslagsårene: 
 

Resultatopgørelse ARC Real. Prog. Budget Overslagsår 

i mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
         
1 Nettoomsætning 1.081,2 997,4 1.056,4 1.050,9 1.070,3 1.063,5 1.080,3 

2 Produktionsomkostninger -220,8 -239,9 -279,9 -310,6 -323,9 -315,8 -313,6 

Bruttofortjeneste 860,4 757,5 776,4 740,2 746,4 747,7 766,7 
         

3 Andre eksterne omkostninger -494,5 -453,9 -437,4 -268,7 -194,6 -172,7 -174,2 

4 Personaleomkostninger -151,2 -158,9 -185,8 -318,9 -382,9 -398,4 -411,8 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 214,6 144,6 153,2 152,6 168,8 176,7 180,6 
         

5 Afskrivninger 268,8 -164,2 -188,4 -227,1 -243,3 -248,1 -247,3 

Resultat før renter (EBIT) 483,5 -19,6 -35,2 -74,5 -74,5 -71,4 -66,6 
         

6 Finansielle indtægter 6,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

7 Finansielle omkostninger -58,9 -20,2 -21,1 -22,0 -21,8 -20,8 -19,6 

Årets resultat 431,0 -39,4 -56,0 -96,2 -96,0 -91,9 -86,0 
         

Heraf:         

Resultat i Energi 439,7 -18,8 -29,5 -66,7 -65,2 -61,2 -54,7 
 

        
Resultat i Ressourcer -8,7 -20,6 -26,5 -29,5 -30,8 -30,7 -31,3 

         
Resultat i Affaldsindsamling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        
At sammentællingen ikke synes at stemme skyldes, at tabellen er vist i afrundede tal. Dette gælder for alle tabeller i budgettet. Der 

er ikke foretaget interne elimineringer i Regnskab og Budget. 

 

Der budgetteres med et samlet underskud på 56,0 mio. kr. i 2022. Heraf forventes et underskud i Energi 

på 29,5 mio. kr. og et underskud i Ressourcer på 26,5 mio. kr. Underskuddet i Ressourcer kan finansie-

res af tidligere års akkumulerede overskud indtil 2024, men genbrugstaksten er budgetteknisk holdt 

uændret på 100 mio. kr. i budgetperioden. Affaldsindsamlingen er budgetteret, men indgår i årsregnska-

bet med et årsresultat på 0 mio.kr.  
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Energi 
I 2020 er der indtruffet to markante begivenheder, som påvirker budgettet for Energi væsentligt. De nye 

afregningsprincipper i varmekontraktforhandlingerne med CTR er færdigforhandlet, og Folketinget har 

den 16. juni 2020 vedtaget Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (Klimaplanen), som 

vil få væsentlige konsekvenser for affaldsforbrændingssektoren i Danmark, herunder ARC. 

 

Konsekvenser af ny varmekontrakt 

Det overordnede princip i den nye varmekontrakt er, at CTR afholder deres forholdsmæssige andel af 

anlægsomkostningerne ved kontraktindgåelse. Energis låneportefølje reduceres tilsvarende. Herefter 

kan Energi ikke indregne afskrivninger og finansielle omkostninger på anlægsinvesteringen i varmepri-

sen. Det forventes, at kontrakten underskrives således, at den træder i kraft primo 2022, men det er af-

talt mellem ARC og CTR, at kontraktens øvrige principper allerede følges i 2021. 

 

Konsekvenser af ny politisk vedtaget Klimaplan 

Et hovedsigte for affaldsforbrændingssektoren i den nye politiske Klimaplan er, at affaldsforbrændings-

kapaciteten skal tilpasses de indenlandske affaldsmængder. Kapacitetstilpasningen kan enten ske ved 

en fælleskommunal aftalt plan eller i et liberaliseret scenarie, men for begge scenariers vedkommende 

vil det betyde en udfasning af eksisterende anlæg eller ovnlinjer i Danmark, samt en begrænsning i im-

porten af affald fra andre lande. 

 

Sorteringsanlæg til restaffald 

I den seneste ejeraftale mellem ARCs ejerkommuner er det forudsat, at Energi finansierer etableringen 

af et sorteringsanlæg til restaffald, der kan reducere CO2-udledningen ved affaldsforbrænding og øge 

genanvendelsen. Siden december 2018 er der gennemført rådgiverudbud og indledende myndigheds-

behandling samt efterfølgende projekteret og forberedt udbud af et anlæg til sortering af husstandsind-

samlet restaffald før forbrænding. 

 

Den vedtagne Klimaplan betyder bl.a., at alt genanvendeligt affald skal udbydes, og at kommunerne 

ikke længere selv må behandle affald til genanvendelse. På budgetudarbejdelsestidspunktet er det der-

for uklart, om ARC stadig kan etablere det planlagte anlæg. Dette skal afklares senest i forbindelse med 

udmøntningen af Klimaplanen, og som følge heraf er projektet sat på hold, indtil rammebetingelserne er 

kendte. I budgettet for Energi er effekten af etableringen af et sorteringsanlæg til restaffald dog stadig 

indregnet og påvirker budgettet negativt i form af afskrivninger og finansielle omkostninger på i alt om-

kring 10 mio. kr. om året efter den forventede etablering af anlægget i 2023. Også mængden af internt 

affald til forbrænding påvirkes negativt af etableringen. 

 

Opskrivning af anlægsværdien 

I forbindelse med udarbejdelsen af ARCs årsregnskabet for 2020 er der udarbejdet en nedskrivningstest 

(impairmenttest) for at sandsynliggøre, at den værdi, de materielle anlægsaktiver er indregnet med i års-

regnskabet, er korrekt. Nedskrivningstesten har sandsynliggjort, at tidligere foretagne nedskrivninger af 

anlægget kan tilbageføres, hvilket betyder en væsentlig forøgelse af egenkapitalen, men også øgede 

afskrivninger til indregning i budgettets resultatopgørelse. 
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Under antagelse af ovenstående forudsætninger fås nedenstående resultater for Budget 2022 i Energi 

samt indikationer for overslagsårene. 

 

Resultatopgørelse i mio. kr. Real. Prog. Budget Overslagsår 

for Energi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 

  
 

     
1 Nettoomsætning 539,5 437,8 449,4 418,7 417,0 418,2 420,8 

2 Produktionsomkostninger -138,6 -113,9 -128,6 -126,8 -122,4 -118,6 -113,8 

Bruttofortjeneste 400,9 323,9 320,8 292,0 294,7 299,5 307,0 
         

3 Andre eksterne omkostninger -130,1 -113,2 -104,1 -104,4 -104,7 -105,1 -105,7 

4 Personaleomkostninger -62,9 -62,0 -63,1 -63,7 -64,6 -65,6 -66,6 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 207,9 148,7 153,7 123,9 125,3 128,8 134,8 
         

5 Afskrivninger 284,5 -148,0 -163,1 -170,6 -171,5 -171,8 -172,3 

Resultat før renter (EBIT) 492,4 0,7 -9,4 -46,7 -46,2 -43,0 -37,5 
         

6 Finansielle indtægter 5,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

7 Finansielle omkostninger -57,9 -19,7 -20,3 -20,2 -19,3 -18,4 -17,4 

Årets resultat 439,7 -18,8 -29,5 -66,7 -65,2 -61,2 -54,7 
 

  
 

     
 

Energis budget for 2022 viser et underskud på 29,5 mio. kr. Overslagsårene viser underskud på mellem 

54,7 mio. kr. og 66,7 mio. kr. 

 

Underskuddenes størrelsesorden er ikke kun et udtryk for en driftsmæssig ubalance, men skyldes også, 

at der med indgåelse af den nye varmekontrakt sker en udjævning af varmesidens betaling for varmen 

over hele anlæggets levetid. Denne udjævning vil føre til perioder, hvor resultatpåvirkningen er betyde-

ligt negativ set i forhold til en situation, hvor varmesidens betaling sker først i perioden. 
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Likviditetsudvikling 

Udjævningen af varmesidens betaling for varmen vil føre til en udjævning af tidligere perioders likvidi-

tetsopbygning i Energi. Med budgettets indikationer for overslagsårene vil det betyde en negativ akku-

muleret likviditet fra 2024. 

 

Likviditetsudvikling 

 

 

At den akkumulerede likviditet er lavere og presset på likviditeten større, end det tidligere har været til-

fældet i Energi, nødvendiggør, at likviditetsudviklingen følges meget tæt, og at der vil være særligt fokus 

på det fremtidige omkostnings- og investeringsniveau. 

 

Mængder 

Mængden af restaffald til forbrænding er baseret på udmeldinger fra ejerkommunerne og forventes i 

starten af perioden at falde som følge af øgede kommunale genanvendelsestiltag og udsortering på sor-

teringsanlægget, men forventes herefter at stabilisere sig på 83.000 tons. Det forventes, at mængden af 

det anviste erhvervsaffald vil ligge på et nogenlunde stabilt niveau omkring 210.000-220.000 tons om 

året i budget og overslagsår. I denne mængde er indregnet knapt 12.000 tons behandlet træ, som god-

kendt af bestyrelsen. 

 

Sidste års budget indeholdt en antagelse om, at ARC kunne opføre et anlæg til behandling af KOD-af-

fald og modtage rejekt fra dette anlæg til forbrænding på Amager Bakke. Anlægget til behandling af 

KOD-affald var en del af den politiske tillægsaftale vedtaget i ejerkommunerne. En konsekvens af Klima-

plan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er, at det ikke længere er tilladt for ARC at eje og 

drive sådan et anlæg, hvorfor der ikke længere indgår affaldsmængder af denne type i budgettet. 
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Indvejede mængder Real. Prog. Budget Overslagsår 

i tons 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

        
Dagrenovation 138.000 115.000 118.000 101.000 88.000 83.000 83.000 

Erhvervsaffald 236.000 198.000 210.000 214.000 217.000 220.000 222.000 

Importeret affald 65.000 103.000 62.000 68.000 82.000 78.000 77.000 

Nationalt affald 0 0 0 0 0 30.000 60.000 

Biomasseaffald 160.000 135.000 145.000 139.000 124.000 99.000 68.000 

        
I alt 599.000 551.000 535.000 522.000 511.000 510.000 510.000 

        
 

Da den politiske aftale indeholder et ønske om fjernelse af importaffald og tilpasning af forbrændingska-

pacitet til nationale mængder, er budgettet baseret på en antagelse om, at importaffald udfases og in-

denlandsk erhvervsaffald indfases i perioden fra 2025 og frem. Desuden suppleres med indkøbt biomas-

seaffald, primært bestående af stød og rødder, i det omfang det er muligt. 

 

Takster 

B-taksten for modtagelse af dagrenovation reguleres med prisudviklingen, som det fremgår af tillæg til 

tillægsaftalen om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning. Det betyder, at B-taksten for 2022 

fastsættes til 487 kr./ton mod 479 kr./ton i 2021. For overslagsårene kan indikationer på taktreguleringen 

ses i nedenstående tabel. 

 

B-takst   Budget Overslagsår 

i kr. pr. ton 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

        
B-takst for 

dagrenovation 
471 479 487 495 504 513 522 

Prisfremskrivning   1,70% 1,70% 1,80% 1,70% 1,70% 

        
Energipriser 

Den nye varmekontrakt betyder, at varmesidens andel af anlægsafskrivningerne ikke længere er indreg-

net i varmeprisen, hvorfor varmeproduktionen alene afregnes til en omkostningsbestemt pris svarende til 

varmesidens andel af driftsomkostningerne. At der afregnes til den omkostningsbestemte varmepris kan 

f.eks. betyde, at afregningsprisen bliver lavere, hvis der produceres mere varme end budgetteret eller 

højere, hvis det modsatte er tilfældet. 

 

Budgetpriserne på el er markedsbestemte og forventes at være på niveau omkring 330 kr./MWh med 

mindre udsving i hele perioden (prisindikationer fra markedet). 
 

Finansiering 

Grundet fald i den faste rente gennem hele 2019 blev ARCs portefølje af variable lån med tilknyttede 

swaprente-aftaler konverteret til fastforrentede lån i begyndelsen af 2020. Dette har betydet, at den gen-

nemsnitlige faste rente nu er på 1,6 % p.a. mod tidligere 2,0 % p.a. 
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Implementeringen af den nye varmekontrakt vil få den konsekvens, at en række lån, svarende til varme-

sidens andel af anlægsomkostningerne, vil blive overdraget til CTR primo 2022. Dermed reduceres 

Energis finansielle omkostninger væsentligt. 

 

Presset på likviditeten i Energi må forventes at føre til, at fremtidige investeringer lånefinansieres fremfor 

at blive egenfinansieret over tidligere perioders likviditetsopbygning. Denne lånefinansiering er dog ikke 

indregnet i budgettet. 
 

Investeringer 

Følgende investeringer er planlagt i Energi fra 2022 til 2026 

 

Investeringer i mio. kr. 2022 2023 2024 2025 2026 

      

   Forbedring af driftsstabilitet 1,0 1,0    

   Forbedring af arbejdsmiljø 1,0 1,0    

   Øvrige investeringer 0,2     

      

   Sorteringsanlæg til restaffald  188,0    

   Reinvesteringer iht. vedligeholdelsesplan 11,8 13,5 7,6 10,0 12,3 

      

Samlet investeringsbudget 14,0 203,5 7,6 10,0 12,3 

      
 

På bestyrelsesmødet den 18. maj 2017 blev det besluttet, at investeringer over 4,0 mio. kr. fremover 

skulle forelægges bestyrelsen til godkendelse, inden midlerne kan frigives. 

 

Med indgåelse af den nye varmekontrakt er det ikke kun varmesidens andel af anlægsomkostningerne, 

der afholdes ved kontraktindgåelse, men også varmesidens andel af alle fremtidige investeringer og re-

investeringer, såfremt disse kan indregnes som enten særomkostninger til varmesiden eller som fælles-

omkostninger, der fordeles mellem varme- og affaldssiden. For at sikre dette, er der i kontrakten ind-

skrevet en bestemmelse om, at CTR skal godkende alle investeringer over 4 mio. kr., for at der efterføl-

gende kan ske en indregning af investeringsomkostningerne i varmeprisen.  
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Ressourcer 
 

I 2022-2026 indeholder Ressourcers budget driften af 10 genbrugspladser, som finansierers af gen-

brugstaksten.  

 

Budgettet indeholder desuden driften af en række brugerfinansierede ordninger, som skal hvile-i-sig-

selv, for en eller flere ejerkommuner, herunder: 

 

• 9 nærgenbrugsstationer for Københavns Kommune, hvoraf 2 er nye (jf. Cirkulær København) 
 

• 1 ARC Omlastning for elektronikaffald, metal samt plast & drikkekarton med varierende delta-
gelse af alle ejerkommuner 
 

• 1 forsøgsanlæg til central plastsortering for Københavns Kommune 
 

• 1 batteriordning med varierende deltagelse af alle ejerkommuner 
 

• 5 afsætningsordninger (KOD1, metal, plast, papir og pap) med varierende deltagelse af alle ejer-
kommuner (glas udgår i 2021) 
 

• 4 bemandede bytteordninger for København og Dragør. 
 

I Københavns Kommunes Ressource og Affaldsplan 2024, også kaldet Cirkulær København, er der pla-

ner om åbning af flere nærgenbrugsstationer og byttestationer. Der er budgetteknisk indregnet 1 ny 

nærgenbrugsstation på Hermann Bangs Plads i 2021 og 1 unavngiven nærgenbrugsstation i 2022. 

 

Grøn omstilling 

Flere forhold er under forandring som følge af Folketingets vedtagelse af Klimaplan for en grøn affalds-

sektor og cirkulær økonomi (Klimaplanen), men grundet usikkerheder ændres der budgetteknisk ikke på 

omkostningsgrundlaget.  

 

Omlastning af glas ophører i efteråret 2021. Omlastning af hårde hvidevarer vil sandsynligvis kunne fo-

regå på det areal, hvor der i dag omlastes glas. Omlastning af plast blandet med drikkekarton kan be-

tyde behov for ekstra plads.  

 

Bortset fra omlastning af glas er det meget usikkert, hvordan de forskellige ordninger udvikler sig i 2022 

og frem. Ordningerne skal hvile-i-sig-selv, hvorfor udgifterne afholdes af brugerne af ordningen og er 

neutrale for ARC. 
 

Politiske udviklingsprojekter 

RGA 

ARC har siden 2012 arbejdet med at reducere eksporten af røggasrensningsaffald fra energianlægget. 

Der er afsat 0,4 mio. kr. til projektet i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2023. 

 

 
  

 
1 KOD = Kildesorteret organisk dagrenovation, også kaldet bioaffald. 
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Mængder 

Mængden af fraført affald er baseret på mængder fra de 10 genbrugspladser, som finansieres af gen-

brugstaksten i 2020.  

 

Mængder i Budget 2022 forventes at blive et nedjusteret niveau af 2020. De ekstraordinært høje mæng-

der i 2020 antages at være et udtryk for en generel oprydning i de private husholdninger ifm. Covid-19 

karantæneperioden.  
 

Tilførte mængder Real. Prog. Budget Overslagsår 

i ton 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Vermlandsgade 11.886 11.400 11.000 11.100 11.200 11.300 11.400 

Dragør 10.997 10.000 10.000 10.100 10.200 10.300 10.400 

Hvidovre 16.852 15.000 16.000 16.200 16.400 16.600 16.800 

Kulbanevej 13.036 12.900 13.000 13.100 13.200 13.300 13.400 

Vægtergangen 773 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Kirstinehøj 26.910 26.700 27.000 27.300 27.600 27.900 28.200 

Borgervænget 6.828 6.300 6.000 6.100 6.200 6.300 6.400 

Bispeengen 16.090 15.600 16.000 16.200 16.400 16.600 16.800 

Sydhavn 4.040 5.100 5.000 5.100 5.200 5.300 5.400 

Christiania 1.062 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

I alt 108.474 105.000 106.000 107.200 108.400 109.600 110.800 

        

Skønnede vækstrater   1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 
 

 

I overslagsårene 2023-2026 er udviklingen forudsat svagt stigende med ca.1 % om året primært drevet 

af en forventet befolkningstilvækst. 

 

Salgspriser 

I budgettet er indtægter fra salg af genbrugsmaterialer beregnet ud fra de seneste realiserede priser. 

Flere af fraktionerne afsættes på et marked, hvor priserne erfaringsmæssigt varierer fra måned til må-

ned, mens andre er faste, da de er givet af en kontrakt eller et udbud. Området er derfor kendetegnet af 

en stor usikkerhed. 

 

På baggrund af tendenser i 2020 er der i Budget 2022 en forventning om faldende priser for fraktionerne 

plastkasser og flamingo, mens der er indregnet stigende priser på pap og akkumulatorer. 

 

Der er ikke budgetteret med prisudvikling i overslagsårene. 

 

Behandlingsomkostninger 

Stigningen i behandlingsomkostninger skyldes ændring i mængder, ændring i fraktionsmixet og/eller 

ændring af priser.  
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Hvor prisen er kendt pr. januar 2021, er denne anvendt. Blandt andet er prisen pr. ton på umalet træ ste-

get i forbindelse med seneste udbud, mens prisen på vinduesglas er faldet.  

 

I 2022 forventes følgende fraktioner at blive udbudt, men er budgetteknisk fastholdt til nuværende 

kendte priser: vægfliser, ren jord, beton, asfalt, tegl og mursten samt stenfraktioner. 

 
Indtil Miljøstyrelsens nye retningslinjer for håndtering af PCB-holdigt byggeaffald er kendt, er estimerede 
meromkostninger til behandling af affaldet i lighed med tidligere år holdt ude af budgettet. 
 
Transportomkostninger 

I 2020 udbød området Transport med krav om CO2-besparelse og indkøb af gasbiler. Ønsket om en 

mere miljørigtig transport betyder, at transportomkostninger er forhøjet med faktor 1,5. 

 

I forbindelse med indførsel af døgnåbent på Kirstinehøj er der indregnet en meromkostning på ca. 0,7 

mio. kr. til interne rokeringer.  

 

Muldkampagne 

I lighed med tidligere år er der planlagt muldkampagner på genbrugspladserne i perioden omkring på-

ske. Der er i alt budgetteret med 0,4 mio. kr. til diverse arrangementer i forbindelse med kampagnen.  

På Borgervænget Genbrugsstation og Sydhavn Genbrugscenter forventes det, at borgerne kan hente 

vækstmuld hele året.  

 

Direkte genbrug 

Der er afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer i forlængelse af udfasning af småt brændbart. 
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Investeringer 

Følgende investeringer er planlagt i Ressourcer fra 2021 til 2026: 

 

Investeringer i mio. kr. Prog. Budget Overslagsår 

Overslagsår 

Overslagsår 

Overslagsår 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Grunde og Bygninger:       

Vermlandsgade   1,3    

Dragør * 18,0      

Hvidovre**  12,0     

Kulbanevej 1,3     1,5 

Vægtergangen  0,5     

Kirstinehøj  1,5     

Borgervænget 1,5     1,5 

Bispeengen 1,5     1,5 

Sydhavn***     2,3  

       

Produktionsanlæg og maskiner:       

Containermateriel 6,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Rullende materiel 2,7 3,6 1,8    

Ballepresse 4,0      

       

Andre anlæg, driftsmat. og inv.:       

Erhvervssystem  2,0     

Exo-skellet 0,3      

Videoovervågning 0,6 2,1     

Nyt skiltekoncept 1,6      

Samlede investeringer * 38,2 22,2 3,6 0,5 2,8 5,0 

       
 

Samlet er der flyttet investeringer for 4,3 mio. kr. fra 2020 til 2021 og fra 2021 til 2022. 
 

Dragør* 

Bevillingen til Dragør mandskabshus blev hævet med 4 mio. kr. på bestyrelsesmøde den 5. februar 

2021. Investeringen finansieres med 14 mio. kr. ved lånoptagelse i KommuneKredit og 4 mio. kr. over 

driften.  

 

Hvidovre ** 

Hvidovre mandskabshus er øget med 9,0 mio. kr. fra 3,0 mio. kr. til samlet 12 mio. kr. i 2022. Investerin-

gen er ikke forelagt bestyrelsen og dermed ikke godkendt. Etablering af mandskabshus og andre an-

lægsaktiver kan eventuelt finansieres ved lånoptagelse i KommuneKredit.  

 

Sydhavn*** 

Støjreduktion + asfaltering. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 12 af 22 

Anvendelse af ovenstående forudsætninger vil give følgende resultater for Ressourcer i Budget 2022: 

 

Resultatopgørelse i mio. kr. Real. Prog. Budget Overslagsår 

for Ressourcer 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
         
1 Nettoomsætning 156,2 151,4 158,0 159,1 160,0 160,6 161,6 

2 Produktionsomkostninger -79,1 -79,6 -90,1 -91,4 -92,8 -94,1 -95,5 

Bruttofortjeneste 77,1 71,8 68,0 67,7 67,3 66,5 66,1 
         

3 Andre eksterne omkostninger -20,4 -20,3 -23,1 -23,5 -23,8 -24,0 -24,3 

4 Personaleomkostninger -53,0 -58,1 -55,0 -56,6 -57,6 -58,7 -59,8 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 3,7 -6,6 -10,2 -12,4 -14,1 -16,2 -18,1 
         

5 Afskrivninger -12,7 -13,7 -16,2 -17,0 -16,6 -14,4 -13,1 

Resultat før renter (EBIT) -9,0 -20,3 -26,4 -29,4 -30,7 -30,6 -31,2 
         

6 Finansielle indtægter 1,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

7 Finansielle omkostninger -1,0 -0,5 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 

Årets resultat -8,7 -20,6 -26,5 -29,5 -30,8 -30,7 -31,3 
 

  
 

     
 

Ressourcers budget viser et forventet underskud på 26,5 mio. kr. i 2022.  

 
Likviditetsudvikling 

Budgettet og overslagsår viser, at likviditetsreserven kan finansiere driften og investeringer indtil 2024, 

men genbrugstaksten er budgetteknisk holdt uændret på 100 mio. kr. i budgetperioden. 
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Erhvervsgebyrer 

ARC overgår til ny gebyrordning for erhvervsvirksomheders adgang til genbrugspladser pr. 1. januar 

2022. Ordningen betyder, at gebyret alene baseres på betaling pr. besøg og ikke længere inkluderer en 

abonnementsordning. Opkrævningen af erhvervsgebyret baseres på nummerpladeregistrering ved an-

komst på genbrugspladserne.  

 

Den nye gebyrordning forventes at føre til en øgning af erhvervsbetalingen fra ca. 5,4 mio. kr. til 8 mio. 

kr./år, der tilbageføres til interessentkommunerne og fordeles mellem kommunerne efter den erhvervs-

drivendes tilhørskommune, jf. nedenstående tabel. 

 

Erhvervsaffaldsgebyrer Real. Budget Budget Overslagsår 

i mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

København 3,0 3,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Frederiksberg 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Dragør 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Hvidovre 0,8 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Tårnby 0,9 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

I alt 5,4 6,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
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Aktiviteter i Ressourcer 
Ud over drift af genbrugspladser, som finansieres af genbrugstaksten, indeholder Ressourcers budget 
en række ordninger for ejerkommunerne, som finansieres af de enkelte brugere af ordningerne: 
 

Aktivitetsopgørelse 2021 Budget Brugerfinansieret 

i mio. kr. 
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1 Nettoomsætning 158,0 108,7 4,3 1,9 0,4 8,3 3,0 31,6 

2 Produktionsomkostninger -90,1 -56,7 -0,3 -0,1 -0,1 -1,3 -0,3 -31,3 

Bruttofortjeneste 68,0 52,0 4,0 1,8 0,3 7,0 2,6 0,3 
          

3 Andre eksterne omkostninger -23,1 -21,1 -0,1 0,0 -0,1 -1,3 -0,6 0,0 

4 Personaleomkostninger -55,0 -42,2 -3,9 -1,8 -0,2 -4,5 -2,1 -0,3 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) -10,2 -11,3 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 
          

5 Afskrivninger -16,2 -15,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 

Resultat før renter (EBIT) -26,4 -26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
          

6 Finansielle indtægter 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Finansielle omkostninger -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat -26,5 -26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
           

         

Brugere                

København   X X X X X X X 

Frederiksberg   X     X X  X 

Dragør   X   X X    X 

Hvidovre   X     X X  X 

Tårnby   X     X X  X 
           

 
De brugerfinansierede ordninger udgør ca. 31 % af den samlede omsætning i Ressourcer i 2022.  
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Affaldsindsamling 
 
Forretningsområdet Affaldsindsamling har ansvaret for at tilrettelægge og sikre en effektiv drift af de 

kommunale indsamlingsordninger, der er relateret til indsamlingen af husholdningsaffald, og skal bi-

drage til den løbende udvikling af forretningsområdet. Udover at sikre driften skal området løbende til-

passe driften til de ønsker, der kommer fra kommunerne i forhold til at ændre tømmefrekvenser og im-

plementere nye affaldsfraktioner. Forretningsområdet Affaldsindsamling skal hvile-i-sig-selv og er bru-

gerfinansieret af henholdsvis Tårnby/Dragør og Københavns Kommune. De to affaldsindsamlingsområ-

der er regnskabsmæssigt holdt indbyrdes adskilte samt adskilt fra ARCs øvrige aktiviteter. 

 

Affaldsindsamlingen Tårnby/Dragør (AFI Dragør/Tårnby) adskiller sig fra Affaldsindsamlingen Køben-

havn (AFI København) derhen, at affaldsindsamlingen er hjemtaget pr. 1. januar 2019, mens hjemtagel-

sen for AFI Københavns vedkommende først sker ved udløb af affaldsindsamlingskontrakter i 2022-24. 

Dette er forklaringen på, at de eksterne omkostninger er så høje i AFI København, da det dækker over 

betaling til de private renovatører. I takt med hjemtagelsen vil de fleste andre eksterne omkostninger 

blive til produktionsomkostninger, personaleomkostninger og afskrivninger. 

 

Budget 2022 for affaldsområderne fremgår af tabellen nedenfor.  

København er sammensat af et driftsbudget på 385,6 mio. kr. og et projektbudget på 30,7 mio. kr., mens 

Tårnby/Dragør består af et driftsbudget på 32,6 mio. kr. 

 

Resultatopgørelse AFI Budget     

i mio. kr. 2022 København Tårnby/Dragør 

     
1 Nettoomsætning 448,9 416,3 32,6 

2 Produktionsomkostninger -61,3 -57,3 -3,9 

Bruttofortjeneste 387,7 359,0 28,7 
   

  

3 Andre eksterne omkostninger -310,1 -307,5 -2,6 

4 Personaleomkostninger -67,8 -45,8 -22,0 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 9,8 5,7 4,0 
   

  

5 Afskrivninger -9,1 -5,3 -3,8 

Resultat før renter (EBIT) 0,6 0,4 0,3 
   

  

6 Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 

7 Finansielle omkostninger2 -0,6 -0,4 -0,3 

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 

     

 
  

 
2 Den variable rente i 2020 er brugt til beregning af finansielle omkostninger i budget 2022 og overslags- 
årene 
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AFI Tårnby/Dragør 

I Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi stilles der krav om husstandsnær indsam-

ling af 10 fraktioner. I den forbindelse har Miljøstyrelsen udarbejdet en række vejledninger til, hvordan 

kommunerne kan sammensætte deres fremtidige affaldsordninger. Hvordan henholdsvis Dragør og 

Tårnby Kommune(r) vælger deres fremtidige affaldsordninger er ukendt på tidspunktet for udarbejdelsen 

af Budget 2022. 

 

Der er budgetteknisk taget udgangspunkt i et scenarie, der arbejdes med på tværs af alle ARCs 5 ejer-

kommuner, med start fra 1. januar 2022. Budgettet vil blive tilpasset, når det er afklaret, hvilke løsninger 

de to kommuner ender med at beslutte. Revideringen vil ske i tæt samarbejde med de to kommuner, om 

løsning og implementeringsplan. 

 

Det budgettekniske scenarie er en løsning, hvor villaerne får 4 affaldsbeholdere med følgende sorterin-

ger: 

 

• 2-kammerbeholder til restaffald og madaffald 

• 2-kammerbeholder til papir og metal 

• 1-kammer beholder til plast/drikkevarekartoner (sammenblanding) 

• 1-kammer beholder til pap 

 

Det antages, at der indføres samme ordninger i etageboliger, hvor det dog ikke er nødvendigt med fler-

kammerbeholdere. 

 

Det er i budgettet antaget, at Dragør kommune vælger tømning af dagrenovation/madaffald hver 14. 

dag, og at Tårnby kommune vælger tømning af ordningen hver uge. Det er antaget, at begge kommuner 

vælger et 4 ugers tømningsinterval for pap og plast/mad- og drikkevarekartoner og tømning af papir og 

metal hver 6. uge. For begge kommuner er der indregnet uændret serviceniveau for indsamling af glas, 

storskrald og haveaffald.  

 

Farligt affald er ikke medtaget i budgettet, da indsamlingen af ordningen endnu er ukendt. Det forventes, 

at begge kommuner kan indgå en aftale med SMOKA om etablering og drift af ordning til farligt affald. 

 

Uanset valg af scenarie, vil det få betydning for beholderbestykningen i de to kommuner. Dragør vil have 

en større opgave i forhold til udrulning af nye beholdere end Tårnby, da Tårnby allerede er i gang. Det er 

endnu uvist, om førstegangskøbet af de flere beholdere skal være en del af driftsbudgettet, hvorfor det 

ikke er medtaget i Budget 2022 for AFI Tårnby/Dragør. Der aftales nærmere med de to kommuner, når 

implementeringsplan udarbejdes. I budgettet er der dog medtaget ressourcer til en løbende beholderud-

skiftning. 

 

I Budget 2022 og overslagsårene forventes der at være 36,5 ansatte i TDA, hvoraf 34 er renovations-

medarbejdere og 2,5 er ledelse. Det er 1,5 renovationsmedarbejder mere end i budget 2021. Stigningen 

skyldes de nye affaldsordninger. 

 

I 2022 forventes én færre 1-kammer bil, men indkøb af to nye 2-kammer biler, for at kunne betjene de 

ekstra 2-kammer beholdere jf. scenariet. Bilerne er forudsat finansieret ved finansiel leasing. 
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For at følge den generelle prisudvikling er KLs prisfremskrivning af priser anvendt på direkte omkostnin-

ger i overslagsår. 
 

Anvendelse af ovenstående forudsætninger resulterer i nedenstående Budget 2022 for AFI Tårnby/ Dra-

gør. 

 

Resultatopgørelse i mio. kr. Real. Prog. Budget Overslagsår 

for AFI Tårnby/Dragør 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 

  
 

     
1 Nettoomsætning 28,5 29,9 32,6 33,4 34,1 34,8 35,5 

2 Produktionsomkostninger -3,2 -4,5 -3,9 -4,0 -4,1 -4,2 -4,3 

Bruttofortjeneste 25,4 25,4 28,7 29,4 30,0 30,6 31,3 
         

3 Andre eksterne omkostninger -2,7 -2,8 -2,6 -2,7 -2,7 -2,7 -2,8 

4 Personaleomkostninger -19,7 -20,0 -22,0 -22,6 -23,2 -23,8 -24,4 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 3,0 2,5 4,0 4,2 4,1 4,1 4,1 
         

5 Afskrivninger -2,9 -2,5 -3,8 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 

Resultat før renter (EBIT) 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
         

6 Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Finansielle omkostninger -0,1 -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

  
 

     
Af bilag 1 fremgår budgettet fordelt på ordninger. 

 

AFI København  

Budget 2022 for AFI København består af et driftsbudget, der opkræves ved fakturering i 12 månedlige 

rater, hvor eventuel under- eller overdækning i året vil blive indregnet ved slutafregning i januar 2023. 

Herudover består budgettet af projektbudgetter, der vil blive afregnet særskilt med Københavns Kom-

mune. 

 

Driftsbudget for 2022 og indikationer for overslagsår 2023-2026 

Driftsomkostninger til indsamling i 2022 forventes at stige som følge af øget indsamling, prisfremskriv-

ning, skift til el-biler og bedre arbejdsvilkår, herunder nye bygninger og arealer. 

 

Øget indsamling og prisfremskrivning 

Københavns kommune har besluttet, at pap bliver en obligatorisk ordning for villaer, samtidig med at 

tømmefrekvens øges (8 til 4 ugers interval). Derudover er det besluttet, at pap tømmes 2 gange om 

ugen i stedet for 1 gang om ugen på udvalgte etageejendomme. Da implementering af 2 tømninger pr. 

uge allerede er i gang, vil øgningen i omkostninger til tømning af pap begynde at slå igennem allerede i 

Budget 2021. 

 

Omkostninger til indsamling af madaffald forventes at stige i 2022, da ordningen bliver obligatorisk, og 

villaer skal have ugentlig tømning i 2-kammerbeholdere. 
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Budget for elektronik og plast stiger i 2022, dels fordi borgerne indkøber mere elektronik, og dels fordi 

der er et stigende antal plasttømninger i etageejendomme. Der gøres opmærksom på, at udgifterne til 

plast formentlig er underestimeret, da Københavns Kommune forventer at indsamle mad- og drikkevare-

kartoner sammen med plasten. 

 

Alle direkte omkostninger til indsamlingen er prisfremskrevet med 3 % i overslagsårene for at følge den 

generelle prisudvikling og befolkningstilvækst. 

 

Der forventes i 2024 at være ansat ca. 350 renovationsmedarbejdere. I forbindelse med hjemtagelsen 

vil medarbejdere fra de nuværende eksterne leverandører blive tilbudt ansættelse i ARC. Der foreligger 

stor usikkerhed på dette område, dels fordi det endelige antal ikke er kendt, dels fordi udgifterne vil af-

hænge af hvilket aftalegrundlag, der bliver forhandlet på plads mellem ARC og 3F. 

 

Anvendelse af ovenstående forudsætninger resulterer i nedenstående driftsbudget 2022 for AFI Køben-

havn. 

 

Resultatopgørelse i mio. kr. Real. Prog. Budget Overslagsår 

for AFI København drift 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 

  
 

     
1 Nettoomsætning 342,4 359,3 385,6 412,4 432,9 449,9 462,4 

2 Produktionsomkostninger 0,0 -35,6 -44,0 -76,1 -92,3 -98,8 -100,0 

Bruttofortjeneste 342,4 323,6 341,6 336,3 340,6 351,1 362,4 
         

3 Andre eksterne omkostninger -330,7 -309,5 -294,7 -127,9 -53,8 -40,7 -41,5 

4 Personaleomkostninger -11,7 -14,2 -41,1 -171,4 -233,3 -250,3 -261,0 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 0,0 0,0 5,7 36,9 53,5 60,0 59,9 
         

5 Afskrivninger 0,0 0,0 -5,3 -35,5 -51,4 -58,0 -58,0 

Resultat før renter (EBIT) 0,0 0,0 0,4 1,4 2,2 2,1 1,9 
         

6 Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Finansielle omkostninger 0,0 0,0 -0,4 -1,4 -2,2 -2,1 -1,9 

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

  
 

     
 
Driftsbudget for 2022 og indikationer for overslagsår 2023-2026 er fordelt ud på affaldsordninger i bilag 

2. 

Budget 2022 og overslagsårene er følsomme over for en række ubekendte forhold, som forventes afkla-

ret hen over perioden: investeringsplan, driftsomkostninger ved affaldsindsamling efter hjemtagelse, per-

sonaleomkostninger, bygningsdrift mm. Derudover indeholder budgettet kun kendte ordninger, hvorfor 

beslutninger om ændring af ordninger i Københavns Kommune direkte vil have indflydelse på økono-

mien. 
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De projektomkostninger, ARC kender i forbindelse med Cirkulær København, er medtaget i projektbud-

gettet. 

 

Investeringer - El-biler og nye bygninger 

Generelt er anlægsinvesteringer (arealer, bygninger og ladeinfrastruktur) forudsat finansieret ved bygge-

kredit i anlægsfasen, og hvor byggekreditten konverteres til lån ved idriftsættelsen af aktiverne. Ved 

idriftsættelsen af anlægsaktiverne påbegyndes afskrivninger. 

 

ARC har lejet to arealer til affaldsindsamlingen i Københavns Kommune. Det drejer sig om Parkstien nr. 

12 i Valby og Kraftværksvej nr. 25 på Amager. På de lejede arealer etableres de nødvendige faciliteter, 

som forventes at være færdigbygget i hhv. 2023 og 2024. Indtil bygningerne kan tages i brug, er der i 

budgettet indregnet udgifter til en midlertidig lokalitet (2022-2024). 

 

Elrenovationsbiler finansieres ved indgåelse af finansielle leasingkontrakter og sker i takt med hjemta-

gelsen. I budgettet for 2021 var der regnet med en pris på 4,4 mio. kr./stk. elrenovationsbiler, hvilket er 

justeret til 3,5 mio. kr./stk. på baggrund af de tilbudspriser, ARC hidtil har modtaget. Det vurderes, at der 

vil være en forøgelse af omkostningerne ved overgang fra gasrenovationsbiler til elrenovationsbiler på 

ca. 17 mio. kr. om året, når affaldsindsamlingen er fuldt hjemtaget. 

 

Investeringsplanen for Budget 2022 fremgår af nedenstående tabel: 

 

Investeringer i mio. 

kr. 
Periode I alt 

Real. Prog. Budget Overslagsår 

2020 2021 2022 2023 2024 

        
Bygninger m.v. 30 år 203,0 1,3 20,4 71,0 36,8 73,6 

Ladeinfrastruktur 10 år 60,0  14,6 21,3 16,6 7,6 

Renovationsbiler 8-10* år 445,0  17,5 83,7 282,4 61,4 

        

Samlet investerings-

budget 
 708,0 1,3 52,4 176,0 335,8 142,6 

 

*Levetiden for elrenovationsbiler forventes at være 10 år, mens levetiden på gasrenovationsbiler og ser-

vicebiler forventes at være 8 år. 
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Projekter i AFI København 

 

Der er p.t. planlagt fem projekter, som alle forventes at være afsluttet ved udgangen af 2024. 

 

Projekter i mio. kr. 
Prog. Budget Overslagsår I alt 

2021 2022 2023 2024 
 

2022-24 

       

Projekt Hjemtagelse 9,4 6,8 4,4 3,5 14,8 

RAP24 projekter Cirkulær Kø-
benhavn  

3,7 0,6 0,6 0,6 1,8 

Vejeudstyr på dagrenovations-
bil – forsøg  

0,4 0,4 0,1  0,6 

Udskiftning af låg  3,6 12,7 12,7 12,7 38,1 

ATR 0,6 10,2 9,4 9,4 29,0 

      

Samlet projektbudget 17,7 30,7 27,3 26,2 84,2 

 
Plan for hjemtagelse 

Hjemtagelse af affaldsindsamling planlægges at ske efter følgende tidsplan: 

 

 Kontrakter  Opstart 

Remondis, haveaffald 31-12-21 

City Renovation, bydele Ø, N 31-07-22 

City Container, bioaffald Ø, N 31-07-22 

City Container, bydele,  30-04-23 

Urbaser, bydele 30-04-23 

Urbaser, farligt 30-04-23 

Urbaser, indsamling med kran 31-08-24 

Remondis Beholderservice   31-10-22 

Urbaser, Mobilsug  Hjemtages ikke* 

 

*Kontrakterne for Mobilsug er forudsat at fortsætte hos ekstern leverandør.  
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Bilag 1: AFI Dragør og Tårnby budget fordelt på ordninger 
 

Driftsbudget i 

mio. kr. 
Fordeling Real. Budget Budget Overslagsår 

Ordninger 2022 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

         

Dragør  6,8 7,4 7,8 8,0 8,1 8,3 8,5 

Dagrenova-

tion/mad 
20%   2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 

Metal/Papir 30%   0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 

Plast/mad-drikke-

kartoner 
30%   1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 

Pap 30%   1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 

Storskrald/have 

/tekstil 
30% 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 

Containerkørsel 10% 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Glas 30% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Dagrenovation  4,3 4,8      

Pap/papir  0,9 0,9      

Plast/metal  0,0 0,0      

          

Tårnby  21,7 22,7 24,8 25,4 26,0 26,5 27,0 

Dagrenova-

tion/mad 
80%   11,6 11,9 12,2 12,4 12,7 

Metal/Papir 70%   1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 

Plast/mad-drikke-

kartoner 
70%   2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 

Pap 70%   2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 

Storskrald/have 

/tekstil 
70% 2,6 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,3 

Containerkørsel 90% 2,4 2,2 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 

Glas 70% 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

Dagrenovation  10,2 10,7      

Pap/papir Forde-

ling 

2,1 2,2      

Plast/metal  3,9 4,2      

         

I alt  28,5 30,1 32,6 33,4 34,1 34,8 35,5 
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Bilag 2: AFI København budget fordelt på affaldsordninger 

 

Driftsbudget i 

mio. kr. 

Forde-

ling 

Prog-

nose 

Direkte 

omk.  
Budget Overslagsår 

Ordninger 2022 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026 

         

Dagrenovation 37,1 % 136,0 135,8 143,1 153,0 160,6 166,9 171,6 

Bioaffald 11,4 % 40,3 41,8 44,0 47,0 49,4 51,3 52,7 

Storskrald 8,8 % 30,3 32,3 33,9 36,3 38,1 39,6 40,7 

Haveaffald 2,8 % 9,1 10,2 10,8 11,5 12,1 12,6 12,9 

Elektronik 2,0 % 6,0 7,3 7,7 8,2 8,7 9,0 9,2 

Papir 2,5 % 9,0 9,0 9,6 10,3 10,8 11,2 11,6 

Pap 11,4 % 28,3 41,7 44,0 47,0 49,4 51,3 52,7 

Glas 3,7 % 12,2 13,5 14,3 15,3 16,0 16,6 17,1 

Plast 6,2 % 21,7 22,8 23,9 25,6 26,8 27,9 28,7 

Metal 1,8 % 6,2 6,6 6,9 7,4 7,8 8,1 8,3 

Batterier 0,2 % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 

Farligt affald 2,0 % 7,0 7,2 7,7 8,2 8,7 9,0 9,2 

Beholdere og 

containere 

10,1 % 34,4 37,1 38,9 41,7 43,7 45,4 46,7 

                   

I alt 100,0 % 359,3 366,1 385,6 412,4 432,9 449,9 462,4 

 

Direkte omkostninger defineres som omkostninger, der direkte kan henføres til en enkelt ordning. 



 
  

Generalforsamling den 16. juni 2021 31. maj 2021 

 

Sagsnr. 21/10 

Dok. nr. - 

Initialer JAV/akh 

 

Side 1 af 1 

Punkt 5: Forelæggelse af budgetoverslag for årene 2023 - 2026 

 

Forelæggelsen af budgetoverslag for årene 2023 – 2026 sker som en del af dagsordenens punkt 4 og 

på grundlag af det hertil fremsendte materiale. 
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Punkt 6: Valg af revisor  

 

Bestyrelsens indstilling forelægges mundtligt på generalforsamlingen. 
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REFERAT 

 

ARCs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

 

Onsdag den 16. juni 2021 

 

Fra interessentkommunerne deltog følgende delegerede: 

 
Dragør Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Anne Funk 

  

Frederiksberg Kommune: Rådmand Flemming Brank 

Rådmand Mette Bram 

Kommunalbestyrelsesmedlem Malte Mathies Løcke 

  

Hvidovre Kommune: Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen 

  

Københavns Kommune: Borgerrepræsentant Susan Hedlund 

Borgerrepræsentant Gorm Gunnarsen 

Borgerrepræsentant Andreas Keil - Teams 

Borgerrepræsentant Charlotte Lund - Teams 

Borgerrepræsentant Troels Christian Jakobsen  

Borgerrepræsentant Mette Annelie Rasmussen - Teams 

Borgerrepræsentant Astrid Aller 

Gruppeformand Jakob Næsager 

  

Tårnby Kommune: Borgmester Allan S. Andersen 

Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Hein 

Kommunalbestyrelsesmedlem Brian Bruun 

  

Afbud fra følgende delegerede: 
  

Frederiksberg Kommune: 1. viceborgmester, Jan E. Jørgensen 

Kommunalbestyrelsesmedlem Nikolaj Bøgh 

Rådmand Thyge Enevoldsen 

Hvidovre Kommune: Kommunalbestyrelsesmedlem Torben Nowicki Rasmussen 

Kommunalbestyrelsesmedlem Kristina E. Young 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 2 af 11 

Københavns Kommune: Borgerrepræsentant Marcus Vesterager 

  

Øvrige deltagere: 

 
 

Revisionsfirmaet Deloitte: Direktør Mogens Henriksen 

  

Direktionen: 

Direktør Jacob H. Simonsen 

Økonomichef Jacob Velling 

Sekretariatschef Peter Roulund 

Ressourcechef John Thesmer 

Chef for affaldsindsamling Helena Nielsen 

  

Tillidsrepræsentanter: Tillidsrepræsentant Morten Thjellesen 

  

Øvrige: 

 

Medarbejderobservatør, Kim Schrøder 

Kommunikationschef Nils Thor Rosted 

Miljøchef Jonas Nedenskov 

 

Referent: Direktionssekretær Anette Kyvsgaard 

 

 

Bestyrelsesformand Susan Hedlund bød velkommen til generalforsamlingen. 

 

Punkt 1: Valg af dirigent 

 

Til dirigent foreslog formanden på bestyrelsens vegne gruppeformand Jakob Næsager, Københavns 

Kommune. 

Jakob Næsager blev valgt. 

 

Dirigenten takkede for valget. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet til afholdelse inden udgangen af juni 

måned jf. vedtægtens § 7, og at indkaldelsen var sket skriftligt med 14 dages varsel, idet mødemateriale 

var udsendt den 31. maj 2021.   

 

Dirigenten oplyste, at der ikke var fremsendt forslag til dagsordenen fra interessentkommunerne til be-

handling på generalforsamlingen.  
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Dirigenten oplæste den til generalforsamlingen udsendte dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Aflæggelse og godkendelse af årsrapport 2020 

4. Godkendelse af budget og takster 2022, herunder  

•  A- og B-takster  

• Genbrugstakst for 2022 

• Takst for beredskab vedr. farligt affald (SMOKA)  

5. Forelæggelse af budgetoverslag for årene 2023 - 2026 

6. Valg af revisor 

7. Eventuelt 

 

Dirigenten foretog navneopråb og konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet 16 

delegerede var til stede. Der var ingen fuldmagter. 

 

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden, Susan Hedlund for fremlæggelse af bestyrelsens mundt-

lige beretning. 

 

Punkt 2: Bestyrelsens beretning 

 

Bestyrelsens mundtlige beretning 

 

Når jeg ser tilbage på det sidste år som bestyrelsesformand for ARC, må jeg sige, at ARC har leveret.  

Det til trods for, at Covid-19 med usikkerhed, nedlukning osv. også for ARC har været et usædvanligt og 

udfordrende år.   

 

En stor ros skal lyde til alle medarbejdere for at udvise stor fleksibilitet.  

Affaldet er blevet hentet. 

Genbrugspladserne har, med visse begrænsninger, igennem hele perioden været åbne for borgere og 

virksomheder.  

Affaldsenergianlægget på Amager Bakke har kørt på fuld damp. 

Også deponiet på Avedøre Holme og SMOKAs håndtering af farligt affald har været i drift i hele perio-

den. 

Det er rigtig godt gået.  

 

Årets resultater 

I det år der er gået, er der leveret mange resultater. Lad mig nævne tre eksempler: 

1) (affaldsindsamling) 

Indsamlingen i Tårnby/Dragør har hentet ca. 1 mio. spande. 99 % er hentet på dagen og til tiden. Det er 

jeg rigtig godt tilfreds med, for borgerne skal have tillid til, at ARC løser opgaven. 
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2) (genbrugspladser) 

På genbrugspladserne har der været lidt over 1 mio. besøg. Det er lidt flere end sidste år. Til gengæld er 

brugerne kommet med væsentlig mere affald pr. gang. Mængderne er steget med næste 8 %, hvilket er 

rigtigt meget i vores verden. Det vidner om, at der i Coronatiden er blevet ryddet op i kældre og på lofter. 

Langt hovedparten - ca. 85 % - af det affald, vi har fået ind på pladserne, bliver genanvendt og oparbej-

det til nye materialer.  

Det er et flot resultat. Jeg håber, at vi med forskellige nye initiativer kan gøre det endnu bedre i de kom-

mende år. I ARC arbejder vi med alt med affald og for mest mulig genbrug og genanvendelse.  

  

3) (energiproduktion) 

Affaldsenergianlægget har haft en høj og stabil drift. Det har betydet, at vi i 2020 har energiudnyttet 

599.000 tons. Det er anlæggets maksimale kapacitet. Det har resulteret i en forøget energiproduktion på 

26 % i forhold til 2019. 

Er det så meget eller lidt? Ja, det, vi producerer mere end sidste år, vil som eksempel kunne dække en 

typisk provinsbys samlede energiforbrug. 

 

Reformernes år 

Ingen roser uden torne.  

2020 blev året, hvor affaldssektoren på den ene side blev set som en vigtig brik i den grønne omstilling.  

På den anden side blev vores fremtid kastet op i luften. Det skete med Folketingets vedtagelse af Klima-

plan for en grøn affaldssektor. Et bredt politisk flertal i Folketinget står bag planen, hvor endemålet er 

blevet en konkurrenceudsættelse af genanvendelsen og affaldsenergien.  

Det er ikke en blomst, der er groet i vores have. Vi har som ejere foretaget en stor investering i ARC og 

har valgt at være ambitiøse ift. miljø og klima. Miljø- og klima koster penge. I en konkurrence kan de am-

bitiøse, der påtager sig store omkostninger, let tabe.  

Klimaplanen har konkret betydet, at vi har opgivet det planlagte anlæg til bynær bioforgasning af borger-

nes grønne affald. Ærgerligt.  

 

For år tilbage blev vi i ejerkredsen også enige om at bygge et anlæg til at sortere genanvendelige mate-

rialer ud af borgernes restaffald. Det gjorde vi, fordi vi er ambitiøse i forhold til genanvendelsen. Også 

det anlæg er med Folketingets klimaplan nu udfordret. Vi kæmper naturligvis videre for at kunne reali-

sere planerne og ejernes ønsker. Vi gør, hvad vi kan, men det er en vanskelig kamp.  

På baggrund af reformen skal vi helt generelt vænne os til en anden tankegang. Danmark vil fremadret-

tet blive set som ét affaldsopland. Vores affaldsenergianlæg skal fremadrettet ikke kun servicere ejerne. 

Det skal stilles til rådighed for alle - og konkurrere om alt affald. Også om ejernes affald. Det er en helt 

ny verden, og det betyder, at vi skal tænke nyt for at begrænse vores økonomiske risiko. Tænke nyt for 

at sikre vores store investering. Samtidig er det meget vigtigt, at vi også i fremtiden kan bruge ARC til at 

levere på de afgørende miljø- og klimamæssige dagsordner.  

Økonomien skal hænge sammen. Det er forudsætningen for at kunne levere de gode miljøresultater og 

de markante CO2-reduktioner.  

Og lad det være sagt, at den forestående reform skal hænge sammen, så vi også fortsat kan have en 

affaldssektor i verdensklasse.  

Set fra min stol er der ingen tvivl om, at den kommunale affaldssektor løfter væsentlige samfundsopga-

ver, som vi skal værne om. Vi kan levere grøn omstilling og CO2-reduktioner, hvis der er stabile langsig-

tede rammer at arbejde ud fra. Derfor håber jeg meget, at man er lydhør på Christiansborg. 
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Året der kommer 

En ting er at se tilbage på de resultater, vi har nået, og som vi kan være stolte af. 

Men vi skal også se frem. 

Kursen er sat mod mere genbrug og genanvendelse. Målet er, at vi skal gøre arbejdet med affaldet kli-

maneutralt.  

Jeg er derfor også glad for, at vi som affaldsselskab nu har udarbejdet vores første klimaregnskab. Det 

omfatter alle vores aktiviteter og gør det muligt at følge vores totale klimamæssige aftryk.  

Det vil Jacob sige mere om lige om lidt.  

 

Klimaregnskabet er et stærkt signal om, at klimadagsordenen har meget stor bevågenhed i ARC. 

 

(Udfasning af småt brændbart) 

Vi er i gang med at udfase småt brændbart på genbrugspladserne. Målet er at få kunderne til at udsor-

tere så meget som overhovedet muligt til genbrug og genanvendelse.  

Vi forventer at kunne sortere ca. 2.300 tons mere fra til genbrug og genanvendelse årligt. Det vil spare 

klimaet for ca. 7.200 tons CO2 om året. Det er ikke så ringe.  

 

(Hjemtagning og elskraldebiler) 

Vi har en stor opgave foran os med at hjemtage indsamlingen fra Københavns Kommune. Det er faktisk 

en enorm opgave. Over de næste par år betyder det, at ARCs antal medarbejdere bliver mere end for-

doblet.  

Vi skal bygge mandsskabsfaciliteter på Parkstien og Kraftværksvej.  

Når skraldemændene starter i de nye rammer, skal arbejdet udføres i elskraldebiler. Her går vi igen for-

rest for at skubbe på udviklingen af markedet for større eldrevne køretøjer.  

Der er åbenlyse grønne fordele. Mindre partikel-forurening og mindre CO2-udledning, når skraldet i ho-

vedstaden hentes. Det er den rigtige vej.  

Et af de allervigtigste mål for hjemtagningen af indsamlingen er at sikre det gode arbejdsmiljø for skral-

demændene. Det mener vi er vores forpligtelse som ansvarlig arbejdsgiver. 

 

(CO2-fangst) 

ARCs nye klimaregnskab viser, at det absolut største potentiale for at levere meget store CO2-reduktio-

ner er med CO2-fangst.  

Mest muligt affald skal genbruges og genanvendes. Men så længe der er restaffald, vil vi udlede CO2, 

når vi miljøbehandler og skaber god og bæredygtig energi af den rest, der ikke kan genbruges eller gen-

anvendes.  

Med CO2-fangst er det muligt at fange 500.000 tons pr. år. Det er et imponerende bidrag til den grønne 

omstilling. 

Det er ikke nogen nem opgave. Men vi vil gøre vores yderste for at komme i mål og kunne fange CO2 i 

stor skala fra 2025. Det kræver, at Christiansborg leverer rammerne.  

Jeg kunne have slået ned på mange andre vigtige initiativer hos ARC. Der er mange og store udfordrin-

ger foran os.  

 

I forhold til økonomien er det naturligvis godt, at vi i år kan opskrive anlæggets værdi. De tidligere ned-

skrivninger er nu helt væk, og vi er tilbage på den fulde anlægsværdi. Samtidig må vi konstatere, at vi 

ikke leverer det økonomiske resultat, som vi forventede for året. Det er ikke tilfredsstillende. Bestyrelsen 
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har stor fokus på økonomien og følger den tæt. En sund økonomi er jo afgørende for, at vi kan komme i 

mål med alle de gode initiativer og planer, som vi har.  

 

Helt overordnet må man sige, at det går bedre i ARC, end det har gjort længe. Der er dog masser af ud-

fordringer foran os, og nogle af dem kan blive vanskelige at løse. Jeg er dog sikker på, at ledelsen, be-

styrelsen og ejerne vil finde en god og sikker vej igennem de mange udfordringer.  

Sidst men ikke mindst en stor tak til bestyrelsen for et altid konstruktivt samarbejde med fokus på de løs-

ninger, der betyder noget for de borgere og virksomheder, vi er sat i verden for at betjene.  

 

Tak for ordet. 

 
 

Dirigenten takkede og spurgte, om der var kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning.  

 

En delegeret nævnte, at Klimaaftalen, som indebærer liberalisering af affaldsenergien, er vedtaget af 

folketingspolitikere. Ingen kommunalpolitikere, som beskæftiger sig med affald, synes, at liberalisering 

er en god ide, og den delegerede kom derfor med en appel til alle, der er medlem af et politisk parti, om 

at forsøge at skabe forståelse for, hvad Klimaaftalens indebærer. 

 

Hertil svarede formanden, at hun og formanden for Vestforbrænding har haft møde med ministeren, og 

CO2-fangst kan blive en trædesten frem.   

 

Samme delegerede ønskede at fastholde, at man ved en intensiv indsat for cirkulær økonomi og genan-

vendelse ville kunne undlade at udlede endnu mere CO2 i stedet for at skulle indfange den. Den delege-

rede opfordrede endvidere til en demokratisk drøftelse af nye udfordringer i forlængelse af cirkulær øko-

nomi, idet der f.eks. findes flere alternativer, når det gælder indsamling af tekstiler.  

 

Hertil svarede formanden, at genanvendelse naturligvis er vigtig. CCU kan imidlertid være med til at 

sikre lavere omkostninger ved gennemførelse af Klimaaftalen. Med hensyn til tekstiler, så er reglerne 

uhensigtsmæssige.  

 

En delegeret ønskede oplyst, om man har drøftet geotermi, hvilket formanden tilkendegav lå udenfor de 

aktiviteter, der knytter sig til affaldssektoren. 

 

En delegeret ønskede uddybning af tidsperspektiv og planlægning for CO2-fangst. Hertil kunne Jacob H. 

Simonsen oplyse, at der er planlagt installering af pilotanlæg på ARCs energianlæg den 24. juni 2021. 

Derefter planlægges der efter etablering af et demonstrationsanlæg i slutningen af 2022. Hvis rammevil-

kår falder på plads, der opnås medfinansiering fra EU, teknikken virker og økonomien hænger sammen 

vil der kunne etableres et fuldskalaanlæg ultimo 2025. CO2-fangstprocessen skal kunne fungere kom-

mercielt. Når ARC skal konkurrere i en liberaliseret affaldsbranche, kan omkostninger ikke lægges på 

hverken varmekunderne eller affaldspriser. Liberalisering sammen med CO2-fangst er en udfordring, 

hvorfor det er en nødvendighed, at de rigtige rammevilkår falder på plads.  

 

En delegeret nævnte, at vedkommende på sidste års generalforsamling havde efterlyst mere informa-

tion, hvis det sket nyt i forhold til Klimaaftalen. Den delegerede mente ikke at have modtaget information 
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i årets løb. Hertil kunne formanden oplyse, at der har være sendt materiale og afholdt møder med de 

gruppeformænd, som står bag aftalen om ARC.  

  

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere spørgsmål, og at bestyrelsens beretning for 2020 

var godkendt. 

 

 

Punkt 3: Aflæggelse og godkendelse af årsrapport 2020 

 

Dirigenten gav herefter ordet til Jacob H. Simonsen, som indledningsvis præsenterede ARCs første kli-

maregnskab bl.a. med følgende bemærkninger: 

 

ARC udleder mere CO2, end vi kan fortrænge via egne aktiviteter. Energianlægget er det, der har den 

største negative påvirkning. Det, der påvirker mest positivt, er at genanvende så meget som muligt, men 

nogle produkter kan ikke genanvendes, hvorfor energianlægget er nødvendigt til behandling af den sid-

ste rest. 

 

Klimaaftrykket fra affaldsindsamlingen falder bl.a. pga. elskraldebiler. Største direkte påvirkning vil dog 

kunne opnås ved CO2-fangst af det, der udledes gennem skorstenen. 

 

Det økonomiske regnskab 

Årets resultat er på 431 mio. kr. Det positive resultat skyldes dels årlig nedskrivningstest, dels indgåelse 

af ny varmeaftale med CTR, som indebærer, at CTR skal betale 60 % af anlægget over anlæggets leve-

tid. CTR foretager en straksbetaling, hvilket har en stor pengestrømsmæssig påvirkning og betyder, at 

egenkapitalen kan opskrives.  

  

I den nye Klimaaftale foreslås det, at man skal oprette aktieselskaber. Man kan imidlertid ikke have ne-

gativ egenkapital ved oprettelsen af et aktieselskab. Når CTR overtager 60 % af ARCs gæld, betyder 

det i forbindelse med evt. oprettelse af aktieselskab, at 40 % skal refinansieres.  

 

ARCs likviditet påvirkes dels af den nye varmeaftale med CTR, men også af omlægning til langfristede 

lån.  

Trækkes nedskrivningstestens resultat fra årets overskud, bliver resultatet minus 0,8 mio. kr., hvilket 

ikke er tilfredsstillende.  

 

På energianlægget er der brændt næsten 600.000 tons, hvilket betyder, at ARC i 2020 producerer væ-

sentlig mere energi end tidligere. Den samlede merproduktion svarer til forbruget i en mindre provinsby.  

  

Genbrugsstationerne har haft flere besøgende end sidste år, og de besøgende har afleveret større 

mængder end tidligere. Lige nu stiger besøgstallet, men de besøgende kommer med mindre mængder. 

Det positive ved flere besøgende er, at større mængder sendes til genbrug og genanvendelse. Større 

mængder på genbrugspladserne betyder imidlertid også en større omkostning for ARC, idet oparbejd-

ning af de fleste materialer er forbundet med omkostninger. Undtagelser er elektronikskrot og hvideva-

rer, som hører under producentansvar og derfor er omkostningsneutral, og metaller, som ARC kan 

sælge.  
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Indsamlingen i Tårnby/Dragør kører nu på 2. år og er inde i en god gænge. Regulariteten er på 99 %, 

hvilket vil sige, at borgernes affald bliver hentet til tiden og på dagen. Indsamlingen i såvel Tårnby/Dra-

gør som København skal gå i 0.  

 

Mål 

- Nedsættelse af andel af småt brændbart fra 8 % – 7 % - dette mål er mere end opfyldt. 

- Øge direkte genbrug med 5 %. Corona har desværre betydet, at der har været lukket ned for 

direkte genbrug i perioder. Målet er derfor ikke nået, idet der kun er opnået 3,9 % 

- Max. 12 A-kravsoverskridelser pr. linje på energianlægget. Målet er meget ambitiøst i forhold til 

officielle krav (120 tilladte overskridelser pr. linje pr. år). Målet er ikke nået, idet der har været 

henholdsvis 22 og 33 overskridelser 

- Besparelse på vandværksvand. ARC producerer ganske meget vand, og der arbejdes videre 

med at opnå dette mål, idet det ikke er opfyldt endnu 

- Besparelse på brændselsolie (ved genopstart af anlægget) – målet er nået.  

 

Mål – personale 

- 4 uddannelsesdage pr. medarbejder. Dette mål er ikke opnået, idet der kun er opnået 1,7 ud-

dannelsesdag pr. medarbejder. Corona har betydet nedlukning for al deltagelse i alle eksterne 

uddannelser, seminarer, konferencer og møder 

- Sygefravær – målet er ikke opnået, idet det ligger på 4. Tallet afspejler imidlertid, at mange 

medarbejder har siddet hjemme og ventet på Corona testsvar.  

 

Fremtiden: 

Den af KL udarbejdede liste over affaldsforbrændingsanlæg, der skulle lukke, eksisterer ikke længere, 

og ARC skal nu begynde at forberede sig på konkurrenceudsættelse. Der vil givetvis blive fremlagt lov-

forslag i 2022 til implementering i 2025.  

Vi håber, at vi i 2030 har rammevilkår, der betyder, at vi kan udfase importaffaldet og indfase det natio-

nale affald til energianlægget, og at vi har et CO2-fangstanlæg.  

 

ARC sigter mod at kunne fange 500.000 tons CO2 fra 2025. Pilotanlægget skal gøre os klogere på tek-

nikken. Vi forventer bl.a. at kunne blive klogere på, hvordan vi kan indfange den energi, vi bruger til at 

fange CO2, så den kan genhøstes og sendes ind i fjernvarmesystemet. 

Efter pilotanlægget kommer demonstrationsanlægget, og der arbejdes i disse dage koncentreret på at 

færdiggøre ansøgning til EU om medfinansiering af fuldskalanlæg. 

På fuldskalanlægget planlægges der efter fangst på anlægget, transport til tanke på Prøvestenen og 

derfra kan det indsamlede CO2 udnyttes eller lagres i undergrunden. Alt afhænger dog af, at de rette 

rammevilkår er til stede, idet den forestående liberalisering giver stor usikkerhed.  

 

Indsamlingen i Tårnby/Dragør har lidt over 1 mio. afhentninger om året. Når ARC overtager indsamlin-

gen i København, vil der blive tale om 9,5 mio. afhentninger om året (i København). Forretningsområdet 

vil udgøre 50 % af ARCs omsætning. I ARC er der i dag 257 medarbejdere. Med hjemtagelsen af ind-

samlingen i København får ARC 260-270 nye medarbejdere startende med et mindre antal til indsamling 

af haveaffald i 2022 og derefter de resterede i årene efter.  

 

På forespørgsel fra dirigenten, var der følgende spørgsmål: 
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En delegeret ønskede oplyst, hvad A-kravs overskridelser er. Jacob H. Simonsen kunne oplyse, at der 

er krav til, hvilke og hvor mange udledninger man må have fra anlægget i forbindelse med opstart og 

stop af anlægget. ARCs mål svarer til en tiendedel af de krav, der er beskrevet i ARCs miljøtilladelse.  

 

En delegeret stillede spørgsmål ved den aldersmæssige fordeling af medarbejderne set i forhold til, at 

man hos ARC kun har en lærling. Hertil kunne Jacob H. Simonsen oplyse, at det er en problemstilling, 

som man hos ARC er opmærksom på og har drøftet. I de udbudskrav, der opstilles til ARCs leverandø-

rer, er der krav om lærlinge.  

 

En delegeret stillede spørgsmål ved antal medarbejderuddannelsesdage og ønskede oplyst, om beho-

vet for kompetenceløft er blevet mindre. Hertil kunne Jacob H. Simonsen oplyse, at målet stadig er 4 

dage pr. medarbejder, men målet er ikke nået pga. Covid-19 og forbud mod deltagelse i eksterne aktivi-

teter. Dette lempes der imidlertid på nu, således at deltagelse i uddannelse, seminarer, osv. igen vil 

være muligt.  

 

En delegeret ønskede uddybning af årsagen til stigende antal skader i forhold til sidste år. Jacob H. Si-

monsen svarede, at ARC med hjemtagelsen af affaldsindsamlingen i Tårnby/Dragør har fået en medar-

bejdergruppe, som er meget udsat, når det f.eks. gælder snubleskader. Det har været medvirkende til, 

at antallet af arbejdsskader i ARC er øget. Det er naturligvis utilfredsstillende, idet ARC helst ikke skal 

have skader. I de kommende år skal ARC byde velkommen til mange nye medarbejdere/skraldemænd. 

Af samme årsag har ARC fokus på, at vi ved hjemtagelsen af affaldsindsamlingen i København ansæt-

ter renovationsmedarbejderne på timeløn i stedet for akkord med henblik på at opnå et mere sikkert ar-

bejdsmiljø.  

 

En delegeret ønskede oplyst, hvorfor revisoromkostninger er fordoblet i forhold til sidste år. Til dette 

kunne Mogens Hansen (Deloitte) oplyse, at der har været en del ekstra arbejde i forbindelse med ned-

skrivningstest og indgåelse af ny varmekontrakt med CTR.  

 

En delegeret ønskede oplyst, hvem der har besluttet navnet ”Holy grail” i forbindelse med projekt vedrø-

rende sporing af plast. Jacob H. Simonsen kunne oplyse, at dette er et EU-projekt, som ARC deltager i 

og dermed har ARC ikke haft indflydelse på selve navnet.  

 

En delegeret foreslog at overveje Urban farming i forbindelse med CO2-fangst. Evt. forsøg på Kirstinehøj 

genbrugsplads. Jacob H. Simonsen svarede, at anvendelsesmuligheder skal undersøges nærmere. I 

Holland anvendes CO2 i gartnerier. Andre muligheder er bryggerier eller syntetisk brændstof. ARC vil 

gerne indgå partnerskaber, når det gælder anvendelse, men kan ikke selv drive den del.   

 

På forespørgsel kunne dirigenten konstatere, at der ikke var flere spørgsmål til ARCs årsrapport, og at 

generalforsamlingen dermed havde godkendt ARCs Årsrapport 2020 inklusive årsrapport for AV Miljø 

og SMOKA. 
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Punkt 4: Godkendelse af budget og takster 2022, herunder 

A- og B-takster 

Genbrugstakst for 2022 

Takst for beredskab vedr. farligt affald (SMOKA) 

Samlede budget for 2022 

Budgetoverslag for årene 2023 - 2026 

 

 

Jacob H. Simonsen nævnte, at følgende forudsætninger er opstillet: 

- Hjemtagelse af indsamling i København 

- Klimaplanen – udfasning af import og indfasning af nationalt affald 

- CO2 mængder er inkluderet 

- A-takst på 1 mio. kr. til afhjælpning af Uggeløse (uændret i forhold til tidligere) 

- Genbrugstakst på 100 mio. kr. – i henhold til tidligere fordeling. En ændring af takster ville have 

afgørende betydning for både budget og overslagsår 

- Takster til SMOKA for farligt affald 

- Der budgetteres med et underskud i 2022 og i overslagsårene. Der er underdækning i Energi og 

i Ressourcer er der gennem årene generet et overskud, som det tilstræbes at afvikle.  

- Mængder er afgørende, hvorfor det tilstræbes at tiltrække mere og mere affald 

- Mængden af biomasse skal falde 

- Mængden af husholdningsaffald mindsker 

- Mængden af erhvervsaffald er stigende 

- Likviditeten i Energi er en udfordring. Der arbejdes koncentrere med en løsning 

- De stigende mængder i Ressourcer forventes ikke at fortsætte – også her er likviditeten udfor-

dret 

- Det forventes, at ARC på næste års generalforsamling vil blive nødt til at fremsætte forslag om 

stigende takst eller justering af service på genbrugspladser 

- I Affaldsindsamlingen er der usikkerhed om, hvilke ordninger ejerkommunerne vil vælge i for-

hold til 10 fraktioner. Der er usikkerhed vedrørende aftale med 3F i forbindelse med hjemta-

gelse, og etablering af garagefaciliteter giver også udfordringer. 

 

Da der ikke var spørgsmål til ovenstående eller det fremsendte budgetmateriale, konkluderede dirigen-

ten, at: 

 

- A- og B- takster var godkendt 

- Genbrugstakst for år 2022 var godkendt 

- Takst for beredskab vedr. farligt affald (SMOKA) var godkendt 

- Budget for 2022 var godkendt. 

 

 

Punkt 5: Forelæggelse af budgetoverslag for årene 2023 - 2026 

 

Dette punkt var omfattet af behandlingen af punkt 4 herover.  
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Punkt 6: Valg af revisor 

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, at Deloitte genvalgtes til revisor. Dirigenten konstaterede, 

at Deloitte var genvalgt som revisor.  

 

Punkt 7: Eventuelt 

 

En delegeret takkede bestyrelse og direktionen for årets flotte økonomiske resultat. 

 

Dirigenten konstaterede derefter, at generalforsamlingen var afsluttet og takkede for god ro og orden. 

 

 

Bestyrelsesformand Susan Hedlund takkede de fremmødte og takkede dirigent Jakob Næsager for 

god ledelse af generalforsamlingen.  

 

 

_______________________________ 

Jakob Næsager 

Dirigent 

 

 


	Punkt 0, Dagsorden, akh
	Punkt 1, valg af dirigent, akh
	Punkt 2, Bestyrelsens beretning, akh
	Punkt 3 Årsrapport, akh
	Punkt 3, bilag 1, Årsrapport, underskrevet
	Punkt 4   Godkendelse af takster og budget for 2022, akh, pro, akh
	Punkt 4 bilag 1 forudsætninger for budget 2022, akh
	Punkt 5   budgetoverslag for årene 2023 - 2026
	Punkt 6, Valg af revisor, akh
	Referat, sende-ud-version

