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Anmodning om udvidelse af låneramme t il etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien 

ARC varetager i forlængelse af aftale mellem ejerkommunerne pr. 7. maj 2018 affaldsindsamlingen i Kø-
benhavns Kommune. Kompetenceoverdragelse af opgaven skete pr. 1. januar 2019.  

I takt med at de nuværende kontrakter ophører, hjemtager ARC indsamlingen og etablerer ARCs ind-
samlingsfaciliteter.  

Anmodningen vedrører udvidelse af låneramme med 25 mio. kr. til etablering af indsamlingsfaciliteter på 
Parkstien, hvortil der tidligere er godkendt en ramme på i alt 160 mio. kr. 

Lånerammen søges udvidet for at kunne løse yderligere opgaver vedrørende tømning af affald fra sorte-
ringspunkter og oprydning i forbindelse med sorteringspunkterne, hvilket medfører ekstra anlægsom-
kostninger. Dernæst er der som følge af myndighedsbehandling opstået ekstra anlægsomkostninger til 
spildevandshåndtering.  

./. Der er redegjort yderligere for de forventede omkostninger m.v. i dagsordenspunkt 9.1, som blev god-
kendt af ARCs bestyrelse den 4. februar 2022.  

I henhold til § 6, stk. 1 i ARCs vedtægter hæftes anpartsvis for kompetenceoverdragede opgaver jf. ved-
tægternes § 3, stk. 2. Det betyder i denne sammenhæng, at alene Københavns Kommune hæfter for 
lånet.  

./. Det fremgår videre af vedtægternes § 11, stk. 5, at der kræves tilslutning fra samtlige af bestyrelsens 
medlemmer, hvilket ses opfyldt med vedlagte protokol og tilhørende bemærkning. Det forudsættes vi-
dere, at der indgås aftale med tredjemand om, at alene de interessenter, der deltager i § 3, stk. 2-afta-
len, hæfter for lånet eller gældsstiftelsen.  

ARC anmoder på den baggrund Borgerrepræsentationen om at godkende en udvidelse af lånerammen 
på 25 mio. kr. i løbende priser for ARCs optagelse af lån til etablering af indsamlingsfaciliteter på Kraft-
værksvej og Parkstien i Københavns Kommune.  
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I forbindelse med tidligere anmodninger om lånegodkendelse har Bech-Bruun vurderet, at låneoptagel-
sen til finansiering af plads med garageanlæg til renovationsbiler og mandskabsfaciliteter til brug for af-
faldsindsamling i Københavns Kommune vil være omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4, 
hvorfor lånoptagelsen ikke vil belaste Københavns Kommunes eller andre interessentkommuners låne-
ramme.  

 
 Af hensyn til den videre proces anmodes om, at Borgerrepræsentationens godkendelse af ARCs lånop-

tagelse foreligger senest ved udgangen af juni 2022. 
 
Spørgsmål til anmodningen kan rettes til direktør Jacob H. Simonsen eller sekretariatschef Peter 
Roulund. 
 

 
Venlig hilsen 

  
Mette Reissmann          Jacob H. Simonsen 
Bestyrelsesformand         Direktør 
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Punkt 9 : Bevillinger og frigivelser 
9.1 Udvidelse af eksisterende lånerammer for affaldsindsamlingen i København 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen: 
 

- Forøger den tidligere godkendte låneramme med yderligere 25 mio. kr. til brug for etablering af 
mandskabs- og parkeringsfaciliteter samt ladeinfrastruktur til affaldsindsamlingen på Parkstien, 
således at lånerammen i alt er på 185 mio. kr.  

 
- Bevilger og frigiver yderligere 17 mio. kr. til anlæg af yderligere parkeringsareal til renovationsbi-

ler, forsinkelsesbassin samt ladeinfrastruktur på Parkstien. 
 
Godkendelsen betinges af vedtagelse i Københavns Kommunes borgerrepræsentation og forudsætter 
enstemmig tilslutning i ARCs bestyrelse. 
 
Baggrund 
På bestyrelsesmødet den 9. oktober 2018 godkendte bestyrelsen en aftale om kompetenceoverdragelse 
af affaldsindsamling fra Københavns Kommune til ARC. Denne aftale blev godkendt af Ankestyrelsen 
den 25. oktober 2018 og er nu et tillæg til ARCs vedtægt.  
 
ARC skal hjemtage de nuværende kontrakter i takt med, at de ophører i perioden fra 2022-2024. Som 
led i aftalen om kompetenceoverdragelse skal Københavns Kommune dække udgifterne til affaldsind-
samlingen og derigennem også udgifter til anlægsprojektet i forbindelse hermed. 
 
På bestyrelsesmøde den 21. maj 2021 godkendtes endvidere forslag til nye vedtægter, som beskriver, 
at lån eller anden gældsstiftelse vedrørende en kompetenceoverdraget opgave i.h.t. vedtægternes § 3, 
stk. 2 skal være med anpartsvis hæftelse for de interessenter, der deltager i aftalen. Vedtægtsændrin-
gen er efterfølgende godkendt af Ankestyrelsen og dermed trådt i kraft.  
 
Beslutninger om optagelse af lån eller anden gældsstiftelse efter denne bestemmelse skal vedtages af 
kommunalbestyrelsen i den eller de deltagende kommuner. Der kræves tilslutning til beslutningen fra 
samtlige medlemmer af ARCs bestyrelse jf. vedtægternes § 11, stk. 5. 
 
Jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4 genereres automatisk låneadgang ved optagelse af lån til 
kommunale investeringsudgifter til renovation m.v. Det betyder, at optages der lån til finansiering af inve-
steringsudgifter til renovation, vil dette ikke belaste en kommunes låneramme. 
 
Sagsfremstilling 
På bestyrelsesmødet den 17. april 2020 godkendte bestyrelsen en samlet låneramme på kr. 130 mio. kr. 
til etablering af mandskabs- og parkeringsfaciliteter på Parkstien i Valby. Det blev endvidere besluttet, at 
beløbet skulle lånefinansieres, og at der blev etableret en byggekredit.  
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På bestyrelsesmødet den 11. december 2020 godkendte bestyrelsen at øge lånerammen med 30 mio. 
kr., så lånerammen i alt kom op til 160 mio. kr.  
 
Baggrunden for at øge lånerammen var ændrede forudsætninger, herunder bl.a. et øget mandskabsbe-
hov og behov for at etablere et værksted. Der blev bevilget og frigivet 80 mio. kr. til etablering af mand-
skabs- og parkeringsfaciliteter på Parkstien. Derudover blev der bevilget og frigivet 60 mio. kr. til etable-
ring af ladeinfrastruktur til de 2 blivende arealer (Parkstien og Kraftværksvej 25) samt på det midlertidige 
areal. 
 
Siden bestyrelsen i december 2020 godkendte lånerammen til etablering af mandskabs- og parkerings-
faciliteter på Parkstien, er der en række forudsætninger, som har ændret sig. Som følge heraf anbefales 
det, at disse indarbejdes i projektet for at ruste affaldsindsamlingen bedre til kommende drifts- og ser-
vicemål. Derfor er der behov for at øge den godkendte låneramme med 25 mio. kr., så den samlede lå-
neramme bliver på 185 mio. kr. 
 
Årsag til behov for øget låneramme 
Der er 2 væsentlige årsager til, at det er nødvendigt med forøgelse af den tidligere godkendte låner-
amme. 
 
Første årsag beror på en forøgelse i affaldsindsamlingens opgaveportefølje i forbindelse med implemen-
tering af Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan, Cirkulær København.  
 
Det er besluttet, at der skal etableres 750 offentlige sorteringspunkter i København. De 750 sorterings-
punkter skal være et supplement til de eksisterende affaldsordninger og vil derfor kræve en væsentlig 
forøgelse i antallet af biler og mandskab ift. tidligere forudsætninger.  
 
ARC vil, når kontrakten hjemtages, skulle stå for tømninger efter de servicemål Københavns Kommune 
anviser. Dertil kommer, at ARC tillige har fået opgaven med at rydde op i forhold til det affald, der kan 
opstå i forbindelse med sorteringspunkterne.  
 
For at kunne have plads til det øgede antal biler på anlægget på Parkstien er der mulighed for at leje 
yderligere 1.100 m2 til brug for affaldsindsamlingen. Selve lejen indgår som en driftsudgift, men anlæg af 
pladsen til parkering, opladning m.v. vil skulle finansieres over anlægsprojektet. 

 
Den anden årsag er håndtering af spildevandudledningen ifm. afledning af overfladevand fra parkerings-
arealerne på Parkstien jf. forventeligt kommende spildevandstillæg.  
 
I forbindelse med behandlingen af byggetilladelsen til etablering af mandskabs- og parkeringsfaciliteter 
på Parkstien skal der anvises en alternativ måde at komme af med overfladevandet fra parkeringsarea-
lerne. Det medfører ekstra anlægsomkostninger til etablering af et forsinkelsesbassin, som ikke tidligere 
er indregnet i projektet, da kravet er opstået i forbindelse med myndighedsbehandlingen. 
 
Anlæg af et forsinkelsesbassin og anvendelse af yderligere arealer til parkering af renovationsbiler er 
nødvendig af hensyn til håndtering af opgaven vedr. offentlige sorteringspunkter. De to forhold vil lægge 
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beslag på en større del af arealet på Parkstien end tidligere forudsat og har den konsekvens, at andre 
planlagte aktiviteter på arealet skal flyttes til en anden lokalitet.  
 
Flytning af aktiviteter til andre lokaliteter kan få indflydelse på udgifterne til etablering af ny plads. Samlet 
set betyder det, at der vil være følgende ekstra investeringer i forbindelse med de beskrevne ændringer i 
projektet.  
 

- Etablering af større parkeringsareal m.v. inkl. investering i ladeinfrastruktur ca. 14 mio. kr.  
- Etablering af forsinkelsesbassin inkl. evt. bortskaffelse af dette efter tillæg til spildevandsplan er 

godkendt, da det kun skal fungere i en midlertidig periode ca. 3 mio. kr. 
- Flytning af aktiviteter (stålcontainere) fra Parkstien til et andet areal og anlæg af dette areal ca. 

8 mio. kr. 
 
Samlet set er der derfor tale om en samlet forøgelse af lånerammen på 25 mio. kr.  
 
Bestyrelsen vil senere få forelagt en særskilt indstilling om frigivelse og bevilling af midler til selve flytnin-
gen af aktiviteten med lager af stålcontainere til andet areal, når det er undersøgt, hvor denne aktivitet 
kan placeres.  
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Bestyrelsesmøde i ARC den 4. februar 2022 
 
Kære bestyrelse 
 

./. Vedlagt fremsendes protokol fra bestyrelsesmøde den 4. februar 2022. 
 

Da dagsordenens punkt 9.1 omhandlende udvidelse af eksisterende lånerammer for affaldsindsamlingen i Køben-

havn jf. vedtægten for ARC kræver enstemmighed i bestyrelsen, er tiltrædelse af dette punkt efterfølgende bekræftet 
pr. mail af Dragørs medlem af bestyrelsen, hvorved betingelsen om enstemmighed nu er opfyldt. 
 

 
Venlig hilsen 

 
Jacob H. Simonsen 
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PROTOKOL 
 

fra 
 

BESTYRELSESMØDE  
 

den 4. februar 2022 
    
I mødet deltog: Mette Reissmann, København 

Laura Lindahl, Frederiksberg 

Allan S. Andersen, Tårnby 

Tina Cartey Hansen, Hvidovre 

Christina Olumeko, København 

 

  

Endvidere deltog: 

 

 

 

Jacob H. Simonsen, direktør 

Jacob Velling, økonomichef 

Peter Roulund, sekretariatschef 

Helena H. Nielsen, chef for Affaldsindsamling 

Søren H. Knudsen, energichef 

 

Ole Edvardsen, medarbejderobservatør 

 

Meldt afbud: 

 

Kenneth Gøtterup, Dragør 

 

Punkt 1.  
Godkendelse af dagsorden 
 
 
Punkt 2. 
Status for EUDP- projektet ”Net Zero Carbon Cap-
ture at ARC” 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager status for EUDP-
projektet ”Net Zero Carbon Capture at ARC” til efter-
retning. 
 
 
Punkt 3 .  
Danmark som et affaldsopland 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om 
Danmark som et affaldsopland til efterretning. 
 
 
Punkt 4. 
Sorteringsanlæg til restaffald 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om 
status for etablering af sorteringsanlæg til restaffald 
til efterretning.  
 

 
Godkendt. 
 
 
 
 
 
 
Godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendt. 
 
 
 
 
 
 
Godkendt. 
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Punkt 5. 
Udarbejdelse af oplæg til ny A-takst målrettet 
klima- og miljøforbedringer 
 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at: 
 

- direktionen udarbejder et forslag til ny A-
takst, der omfatter en række udviklings- og 
kommunikationsaktiviteter, der har til over-
ordnet formål at bidrage til klima- og miljø-
forbedringer indenfor ARCs forskellige for-
retningsområder 
 

- forslaget fremlægges til behandling på be-
styrelsens møde i april, idet en godkendelse 
af forslaget efterfølgende indarbejdes i bud-
getforslaget for 2023 i forbindelse med be-
styrelsens 2. behandlingen heraf i maj 2022. 

 
 
Punkt 6. 
Gebyrer for erhvervs adgang til genbrugspladser 
i 2023 
 
Det indstilles, at bestyrelsen over for ejerkommu-
nerne indstiller gebyrer for erhvervs adgang til gen-
brugspladser i 2023 som angivet i udsendt bilag 1. 
 
 
Punkt 7. 
Erhvervelse af fast ejendom - SMOKA 
 
Det indstilles, at bestyrelsen med forbehold for ejer-
kommunernes senere godkendelse tiltræder, at:  

• ARC i lige sameje med Vestforbrænding, via 
SMOKA kan indgå købsaftale for bygning 
beliggende på Prøvestenen, der erhverves 
for 2.250.000 kr. 

• direktionen i medfør af vedtægtens § 11. stk. 
5 indhenter godkendelse heraf hos de 5 
ejerkommuners kommunalbestyrelser. 

 
 
Punkt 8. 
Program for bestyrelsesseminar 21.-22. april 
2022 
 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter direktionens for-
slag til program for bestyrelsesseminaret, der afhol-
des den 21. – 22. april 2022. 
 
 
Punkt 9. 
Bevillinger og frigivelser 
 
9.1 Udvidelse af eksisterende lånerammer for af-
faldsindsamlingen i København 
 
Det indstilles, at bestyrelsen: 

 
 
 
 
Godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendt. 
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- Forøger den tidligere godkendte låneramme
med yderligere 25 mio. kr. til brug for etable-
ring af mandskabs- og parkeringsfaciliteter
samt ladeinfrastruktur til affaldsindsamlingen
på Parkstien, således at lånerammen i alt er
på 185 mio. kr.

- Bevilger og frigiver yderligere 17 mio. kr. til
anlæg af yderligere parkeringsareal til reno-
vationsbiler, forsinkelsesbassin samt ladein-
frastruktur på Parkstien.

9.2 ARCs arbejde med CO 2-fangst 

Det indstilles, at bestyrelsen bevilliger og frigiver en 
ramme på 15 mio. kr., der i 2022 kan anvendes til 
ARCs aktiviteter indenfor CO2-fangst med sigte på at 
få etableret et fuldskalaanlæg på ARC 

Punkt 10.  
Meddelelser ved formand og direktør 

Punkt 11. 
Sager til orientering 

11.1 Drift af energianlægget 

11.2 drift af genbrugspladser 

11.3 Drift af affaldsindsamling 

11.4 Status for udbud af madaffald 

11.5 Orientering om Dansk Affaldsforening 
(mundtlig) 

Godkendt. 

Jacob H. Simonsen orienterede om en artikel i Altin-
get. 

I.b.

I.b.

I.b.

I.b.

I.b.

Laura Lindahl 
Tina Cartey Hansen 

Underskrevet af: 

Mette Reissmann 
Allan S. Andersen  

Christina Olumeko 
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