
 

 

 
   

 
Overblik over politisk behandling  

 

Borgerrepræsentationen 21. juni 2018. 
 
Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i I/S Amager 
Ressourcecenter om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning 
 
Borgerrepræsentationen godkendte ejerkommunernes fælles aftale for 
genopretning af ARCs økonomi ved øget omsætning og årlig takstregu-
lering, ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion samt at Køben-
havns Kommune kompetenceoverdrager affaldsindsamlingen til ARC 
fra 1. januar 2019. Godkendelsen var betinget af at hele aftalen gennem-
føres. 
 
Alternativet fremsatte to ændringsforslag som blev vedtaget: 
ÆF2: 
”- at det sikres, at slagger håndteres således, at miljøfarlige og frem-
mede stoffer ikke udledes til miljøet”. 
 

 ÆF3: 
”- at det sikres, at den anvendte biomasse udelukkende stammer fra 
restprodukter med så lav klimapåvirkning som muligt. ” 
Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev vedtaget med 
48 imod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme. 
 
For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O. 
Imod stemte: V og I. 
Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF3) blev vedtaget med 
45 imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme. 
 
For stemte: A, Ø, Å, B, F og C. 
Imod stemte: V, O og I. 
Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt med 36 imod 
13. 6 undlod at stemme. 
 
For stemte: A, Ø, B og F. 
Imod stemte: V, C, O og I. 
Følgende medlemmer undlod at stemme: Å 
 
Protokolbemærkninger: 
Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF 
afgav følgende protokolbemærkning: 
 
”ARC skal sikre, at indsamlingen isoleret set ikke bliver dyrere eller min-
dre miljørigtig for borgerne ved benchmarking hvert andet år i forhold 
til andre kommuners affaldsindsamling. Københavns Kommunes be-
slutning om at overdrage affaldsindsamlingen til ARC kan til enhver tid, 

15-06-2022  

 

Sagsnummer i F2: 

2022 - 9669 

 

Dokumentnummer i F2: 

46494 

 

 

 

Rådhussekretariatet  

Københavns Rådhus, 

Rådhuspladsen 1 

Postboks 444 

1550 København V 

 

EAN-nummer 

5798009809452 

 

TMF Teknologi, Udvikling og Ressourcer (6401)  

Teknik- og Miljøforvaltningen 

  

Bilag 1 



 

TMF Teknologi, Udvikling og Ressourcer (6401)  2/2 

 

 

ændres ved en ny beslutning i Borgerrepræsentationen med det varsel, 
som parterne aftaler. Det kan fx være, hvis kommunen ikke er tilfreds 
med udførslen, eller hvis den benchmarking, som er nævnt ovenfor, vi-
ser, at indsamlingsopgaven isoleret set bliver dyrere end i dag. Det er 
en del af kommunens aktive ejerskabsstrategi at varetage kommunens 
øvrige interesser, strategier og politikker, som Borgerrepræsentationen 
og fagudvalg har vedtaget. Af særlig relevans for ARC er klimaplaner, 
ressource- og affaldsplaner og politik om sociale klausuler. Partierne 
forventer derfor, at ARC fortsat fremmer innovation og grøn omstilling.” 

 

Borgerrepræsentationen den 25. august 2016.  

 
Tillæg til politisk aftale om I/S Amager Ressourcecenter.  
 
Borgerrepræsentationen godkendte ”Aftale om genopretning af øko-
nomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Ama-
ger Ressourcecenter” som tillæg til aftalen fra .  
 
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.  
 
Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance videreførte de-
res protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen: ”Vi finder, at det 
nye anlæg skal bruges fuldt ud. Hvis anlægget som et af Europas rene-
ste kan fortrænge afbrænding fra andre anlæg, vil det være en gevinst 
for miljøet. Det vil samtidig betyde lavere fjernvarmepriser for køben-
havnerne. 

  
 


