
 

 

 
   

 
Bilag 1 Overblik over politisk behandling 

Borgerrepræsentationen den 4. marts 2021, Låneramme til Amager 
Ressourcecenter (ARC). 

Borgerrepræsentationen godkendte en låneramme på 160 mio. kr. til 
etablering af indsamlingsfaciliteter på Kraftværksvej 31 og en merbevil-
ling til Parkstien på 30 mio. kr. 

Indstillingen blev godkendt med 44 stemmer mod 11. Ingen medlem-
mer undlod at stemme. 

For stemte: A, Ø, B, F, Å, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti 
og Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen. 
Imod stemte: V, C, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter 
Dits Christensen. 

 Det Konservative Folkeparti og Venstre videreførte følgende protokol-
bemærkning fra udvalgsbehandlingen: 

”Partierne er imod, at opgaven med affaldsindsamling kommunaliseres, 
og derfor kan vi ikke godkende denne låneoptagelse, der gældsætter 
ARC yderligere.” 

Borgerrepræsentationen den 24. juni 2020,  

Borgerrepræsentationen godkendte at kompetenceoverdrage behand-
lingen af madaffald til ARC, en låneramme på 250 mio. kr. til ARCs plan 
for øget genanvendelse, en låneramme på 130 mio. kr. til etablering af 
indsamlingsfaciliteter på Parkstien og et lån på 14 mio. kr. til anlæg på 
Dragør Genbrugsplads. 

Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev godkendt med 49 stemmer imod 5. 
Ingen medlemmer undlod at stemme. 

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C, O og Niko Grünfeld (løsgænger). 

Imod stemte: V. 

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt med 45 stemmer imod 9. In-
gen medlemmer undlod at stemme. 

For stemte: A, Ø, Å, B, F, O og Niko Grünfeld (løsgænger). 

Imod stemte: V og C. 

Indstillingens 4. at-punkt blev godkendt med 54 stemmer mod 0. Ingen 
medlemmer undlod at stemme. 

For stemte: A, Ø, Å, B, F, V, C, O og Niko Grünfeld (løsgænger). 
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Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning: 

”Radikale Venstre stemmer for indstillingen og forholder sig afventende 
i forhold til hvad den kommende betænkning for affaldsområdet måtte 
anvise af ændrede forudsætninger.” 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra 
udvalgsbehandlingen, som Venstre valgte at tilslutte sig: 

”Partierne er imod, at det fælleskommunale selskab overtager affalds-
indsamlingen fra private vognmænd. Vi kan derfor ikke støtte denne 
gældsætning.” 

Borgerrepræsentationen den 24. juni 2020, Tidsrum for affaldsind-
samling og ambitionsniveau for el-skraldebiler. 

Borgerrepræsentationen besluttede, at affaldsindsamlingen fra januar 
2022, i takt med at indsamlingen hjemtages, skal foregå i to skift mel-
lem kl. 6 og 21. Der indsamles kun på de røde gader mellem kl. 6 og 7. 
Samtidig omlægges 70-80 % af skraldebilerne til eldrevne biler. 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF fremsatte føl-
gende ændringsforslag (ÆF1) om, at 1. at-punkt erstattes af følgende: 

”at affaldsindsamling på indsamlingsdage fra januar 2022 i takt med 
hjemtagelse af affaldsindsamlingen gradvist omlægges til at foregå fra 
kl. 6 til kl. 21. I den første time fra kl. 6-7 må der kun indsamles affald på 
de røde gader, som der også hidtil er indsamlet fra i dette tidsrum, sup-
pleret med ruter i områder i byen, hvor støj fra indsamlingen ikke for-
ventes at genere borgerne.” 

 Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF frem-
satte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget med 36 stemmer imod 18. 
Ingen medlemmer undlod at stemme. 

For stemte: A, Ø, B og F. 

Imod stemte: Å, V, C, O og Niko Grünfeld (løsgænger). 

Den således ændrede indstilling blev godkendt med 41 stemmer imod 
12. 1 medlem undlod at stemme. 

For stemte: A, Ø, Å, B og F. 

Imod stemte: V, C og O.  

Undlod at stemme: Niko Grünfeld (løsgænger). 

Borgerrepræsentationen den 20. september 2018, Kompetenceover-
dragelse på affaldsområdet fra Københavns Kommune til ARC (I/S 

Amager Ressourcecenter) 

Borgerrepræsentationen besluttede at overdrage affaldsindsamlingen 
og beholderservice til ARC. Alle nuværende ansatte tilbydes ansættelse 
ved hjemtagelse af opgaven og der må ikke ske forringelse af løn og an-
sættelsesvilkår. 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 


