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Dispensation fra begrænsningerne for import af affald i ”Tillæg af 7. maj 2018 til 
ejeraftale om genopretning af økonomi og CO 2-fortrængning mellem 
interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter ” 

Ejerkommunerne bag I/S Amager Ressourcecenter (ARC) (i det følgende 

Interessenterne) har aftalt at genforhandle den gældende ejeraftale, hvis der sker 

væsentlige ændringer i rammebetingelserne for ARC.  

 

Interessenterne kan konstatere, at et bredt flertal af Folketingets partier har indgået 

aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. I Klimaplanen 

indgår liberalisering af affaldsenergianlæggene som et virkemiddel til at begrænse 

forbrændingskapaciteten i Danmark. Liberaliseringen forventes at ændre 

rammebetingelserne for affaldsforbrændingssektoren. 

 

ARC råder over et energieffektivt og miljøvenligt anlæg til energiudnyttelse af restaffald, 

og det er interessenternes ønske og forventning, at ARC er blandt de anlæg, der i 

fremtiden skal energiudnytte det danske affald, der ikke kan genanvendes.  

 

En uafhængig analyse af affaldsenergianlæggets økonomi (foretaget af Ernst & Young) 

anbefaler at ophæve ejeraftalens begrænsninger for import af affald af hensyn til 

anlæggets fremtidige økonomi.  

 

Interessenterne er på den baggrund enige om midlertidigt at dispensere fra ejeraftalens 

importbegrænsninger, således at ARC får mulighed for at forbrænde importaffald i 

henhold til nedenstående prioriteringsrækkefølge: 

1. Affald fra interessentkommunerne 

2. Affald fra resten af Danmark 

3. Low Carbon Waste fra Europa 

4. Affald fra Europa 

 

Dispensationen skal gælde frem til ikrafttrædelsen af liberaliseringen af 

affaldsforbrændingssektoren, dog senest indtil udgangen af 2025. Ejeraftalen, herunder 

importbegrænsningen, skal inden dette tidspunkt genforhandles.  

 

ARC forpligtiger sig til hvert år at afrapportere til interessenterne på de forbrændte 

importmængder, herunder CO2-indhold, mængder i ton, oprindelsessted og benyttede 

transportmidler. 
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I tillæg til dispensationsordningen støttes en stigning i A-taksten, såfremt ARCs 

bestyrelse/generalforsamling godkender det. 

 

Dispensationen fra den gældende ejeraftale forelægges i ejerkommunernes 

kommunalbestyrelser og Borgerrepræsentationen snarest muligt. 

 

Den 3. juni 2022 

  

Borgmester Kenneth Gøtterup, Dragør Kommune    

Borgmester Michael Vindfeldt, Frederiksberg Kommune  

Borgmester Anders Wolf Andresen, Hvidovre Kommune 

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, Københavns Kommune 

Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod, Københavns Kommune  

Borgmester Allan S. Andersen, Tårnby Kommune 

 
 
 

 


