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Idet der den 16. juni 2020 blev indgået en bred politisk aftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi
(klimaaftalen), som ændrer rammebetingelserne for ejerkommunernes aftale, aftaler interessenterne
herefter, at følgende forudsætning for ARCs import af affald, jf. pkt. 5 i tillæg pr. 7. maj 2018 til tillægsaftale
pr. 13. juni 2016 (ejeraftalen) som lyder:
-

At selskabet anlægger et bioforgasningsanlæg baseret på behandling af mindst 30.000 ton
bioaffald om året, og at der inden udgangen af 2018 tages stilling til anlæggets størrelse,
finansiering og placering

bortfalder, som en direkte konsekvens af indholdet i klimaaftalen.
Interessenterne er endvidere enige om,
1. At den i kommunalbestyrelserne i juni 2020 godkendte kompetenceoverførsel af
behandling af bioaffald til ARC pr. 1. januar 2021 fastholdes, idet behandlingen sikres
ved udbud med det samme miljø- og klimamæssige sigte, som har ligget til grund for
valg af den hidtidig planlagte løsning,
2. At den godkendte låneramme til ARCs etablering af anlæg til behandling af bioaffald på
ca. 62 mio. kr. bortfalder, og
3. At ejeraftalens øvrige vilkår forbliver uændrede, herunder muligheden for
affaldsimport. Når KL har afsluttet deres arbejde med udmøntningen af klimaaftalen, og
der er fundet en model for reduktion af affaldsforbrændingskapaciteten på nationalt
niveau, kan det danne grundlag for en ny ejeraftale om genopretning af ARCs økonomi
og CO2-reduktioner, som kan vedtages inden udgangen af 2021.
Baggrund
Af ejeraftalen fremgår blandt andet, at hvis aftalens forudsætninger ikke viser sig holdbare, er interessenterne indstillede på at sikre indfrielsen af intentionerne i aftalen på anden vis.
Klimaaftalen blev indgået af et bredt flertal af Folketingets partier har mål om en CO2-neutral
affaldssektor i 2030 og beskriver, at der stilles krav til kommunerne om udbud af behandlingen af det
genanvendelige husholdningsaffald, herunder sortering af genanvendeligt affald. Partierne bag aftalen
har forpligtet sig til at stemme for lovforslag, der udmønter aftalens indhold.
Kommunalbestyrelserne i ARCs fem ejerkommuner godkendte i november-december 2019 i henhold til
ejeraftalen pr. 7. maj 2018 ARCs planer om håndtering af bioaffald i form af et planlagt anlæg til forbehandling af bioaffald, hvilket blev fulgt op af en godkendelse af kompetenceoverdragelse af behandling af
bioaffald og lån til forbehandlingsanlæg (62 mio. kr.) i juni 2020.
Kommunalbestyrelsernes godkendelse skete med forbehold for eventuelle kommende ændringer i
rammebetingelser/lovgivning som følge af de pågående forhandlinger mellem Folketingets partier.
Biogasanlægget skulle bidrage med en CO2-gevinst på 7.540 tons pr. år ved behandling af 50.000 tons
bioaffald. Derudover udgjorde biogasanlægget et af de to CO2-kompenserende tiltag, som i henhold til
ejeraftalen, skulle etableres som forudsætning for, at ARC kunne importere affald, når dette fortrængte
brændsler med et større fossilt indhold i hovedstadens varmeforsyning. Der er fortsat behov for at sikre en
behandling af bioaffald fra ejerkommunerne med fokus på forsyningssikkerhed samt miljø- og
klimaeffekter. Der ses desuden synergi ved fælles afsætning i muligt omfang.
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Det andet af de to CO2-kompenserende tiltag, eftersorteringsanlægget til restaffald, forventes umiddelbart
fortsat at kunne etableres, og ARC fortsætter derfor processen med at etablere dette.
Løsning
Med nærværende tillæg søges synergi ved en fælles behandlingsløsning for bioaffald fastholdt ved at
gennemføre kompetenceoverdragelsen af behandlingen af bioaffald til ARC uanset, at præmisserne herfor
er ændret.
Nærværende tillæg til ejeraftalen forelægges til behandling i ejerkommunernes kommunalbestyrelser
med henblik på, at godkendelse kan ske senest ved udgangen af oktober 2020.
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