Den 26. august 2020
København, Frederiksberg, Tårnby, Hvidovre og Dragør

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen
Miljøminister Lea Wermelin

Kære Dan Jørgensen og Lea Wermelin
Tak for jeres svar af 2. juli 2020. Som I også bekræfter, er arbejdet med at reducere de nationale CO2udledninger af højeste prioritet og det er vigtigt, at også affaldssektoren bidrager hertil. Der er brug for, at
vi sammen genanvender mere, forbrænder mindre og understøtter den cirkulære økonomi.
Vi er i hovedstadskommunerne allerede godt i gang med arbejdet og vi glæder os derfor særligt over, at I i
jeres svarbrev til os bemærker, at kommunerne spiller en central rolle i omstillingen af affaldsområdet og
klimaindsatsen i det hele taget.
Med det in mente henvender vi os til jer på ny, fordi forligsaftalen berører kommunernes opgaveløsning på
centrale områder. Vi vil indtrængende opfordre til, at forligsaftalen udmøntes, så vi som kommuner også
fremadrettet får mulighed for at understøtte både klima- og ressourcedagsordenen, for det er der brug for.
Vi hovedstadskommuner har en række udviklingsprojekter, hvor vi sammen med Amager Ressourcecenter
(ARC) er hovedaktør og som i høj grad understøtter de intentioner, som også ligger i regeringens
klimaforlig.
Vi har noteret os, at forligsaftalen må antages at udelukke os fra at gennemføre det innovative
samarbejdsprojekt med den private biogasvirksomhed Bigadan, som vi ellers var klar med, fordi vores
fælleskommunale selskab ARC ikke kan etablere det forudsatte forbehandlingsanlæg til pulpning af
bioaffald. Vi imødeser gerne Jeres be-/afkræftelse på, hvorvidt et sådant forbehandlingsanlæg er omfattet
af klimaaftalens forbud mod kommunale investeringer i genanvendelsesanlæg.
Til gengæld er vi som ejerkommuner optaget af vores projekt om eftersortering af restaffald som kan stå
klar i 2021.
Anlæg til eftersortering af restaffald
I hovedstadskommunerne medfører den ofte tætte bebyggelse, at kildesortering alene ikke er nok til, at vi
får alle genanvendelige materialer ud af forbrændingsanlægget. Restaffaldet indeholder fx fortsat både
plast, metal og papir, der kan og bør genanvendes. Som supplement til kildesorteringen har
ejerkommunerne i ARC derfor besluttet, at restaffaldet skal eftersorteres på et anlæg, der kan frasortere op
mod 16.000 ton affald årligt med henblik på genanvendelse. Særligt i forhold til plasten er
sorteringsanlægget til restaffald en nøgle til at nå såvel kommunernes som regeringens mål om at få
plasten ud til genanvendelse og CO2-udledningen fra forbrænding ned. En etablering af anlægget betyder,
at der løbende vil være mulighed for at vurdere udsortering af nye, relevante affaldsfraktioner til
genanvendelse.

Som eksempel findes denne type anlæg i Norge, Holland og Østrig med kommunalt/fælleskommunalt
ejerskab, og vi ønsker, at denne mulighed også er til stede i Danmark. Vi bidrager gerne til afklaring af
spørgsmål om økonomi og effektivitet af denne type anlæg. Da anlægget indebærer en stor investering på
150-200 mio. kr., og arbejdet pt. er sat på hold på grund af uklare rammebetingelser, vil vi meget gerne
have jeres bekræftelse af, at der ikke vil blive ændret på kommunens mulighed for at etablere og drive et
sådant anlæg, som netop udmærker sig ved ikke at være et genanvendelsesanlæg.
Hovedstadskommunerne er i fuld gang med at indfri regeringens mål på affaldsområdet. Da
planlægningshorisonten for de tekniske anlæg er lang og vi er langt fremme i processen, ser vi frem til at
modtage svar på vores spørgsmål og indgår meget gerne i en uddybende dialog.
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