
Den 13. juni 2016 

Aftale om genopretning af økonomi og C02-fortrængning mellem interessentkommunerne i 1/5 
Amager Ressourcecenter 

Aftaletekst BemærkninQer 
Nærværende aftale (tillægsaftalen) indgås mellem 
ejerkommunerne (interessenterne) København, 
Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør som 
tillæg til aftale af 31. august 2012 om affalds-
forbrændingskapacitet og styrket genanvendelse 
(den oprindelige aftale). 

Idet interessenterne tager udgangspunkt i Ad første punkt: Da der er sket væsentlige • at der er sket uventede og væsentlige ændringer i de økonomiske forudsætninger på 
negative ændringer i de eksterne afsætning af el og varme samt nedgang i affalds-
økonomiske forudsætninger og de grundlaget, er økonomien i selskabet under et 
forventede affaldsmængder, der lå til grund markant pres, jf. selskabets redegørelse fra den 4. 
for den oprindelige aftale og I/S Amager juni 2015, hvilket er bekræftet og tilmed skærpet 
Ressourcecenters (ARC) beslutning om iht. ejerkommunernes analyser. 
etablering af ny forbrændingskapacitet,
hvilket i væsentlig grad påvirker selskabets Ad andet punkt: I ejerkommunernes analyse er det 
økonomi negativt, konstateret, at en ejerkommune med viden om et • at der er et behov for at udarbejde et tillæg overhængende og aktuelt behov for handling fra 
til den oprindelige aftale, da kommunerne kommunens side risikerer at pådrage sig erstat-
som interessenter i ARC vedstår sig ningsansvar, hvis man modsætter sig iværk-
ansvaret for at skabe grundlag for, at sættelse af nødvendige tiltag. Genopretningen af 
selskabet kan genoprette økonomien, selskabets økonomi kan bestå af flere tiltag. 
hvorfor kommunerne har afsøgt
mulighederne herfor, Ad tredje punkt: Mulighederne opstår, fordi der 

• at der samtidig med, at selskabet opnår en inden for kort tid rådes over et nyt og miljøeffektivt 
mere robust økonomi, ses mulighed for at anlæg med uudnyttet kapacitet, der i en periode 
styrke aftalen i forhold til klima og miljø og giver mulighed for i vintermånederne at anvende 
understøtning af kommunernes ambitiøse importeret affald med maksimalt 45 kg CO2 pr. GJ, 
målsætninger om CO2-neutralitet, uden at det medfører øget klimabelasning, idet der 

• at der er identificeret synergigevinster ved fortrænges fossile brændsler i hovedstadens el- og 
en strukturel tilpasning og dermed grundlag varmeproduktion, herunder CO2-tung spidsbelast-
for at hjemtage gevinster, samt konstateret ning. Tillige søges skabt et økonomisk råderum 
et perspektiv i at samle forbrændingen af med plads til finansiering af markante genanvend-
Københavns Kommunes affald i selskabet, elsestiltag. 

• at der ventes ændringer i ramme-
betingelserne, som kan have stor betydning Ad fjerde punkt: Synergigevinster ved enten 1) 
for selskabets økonomi og begrunder, at Etablering af et servicefællesskab eller fusion 
interessenterne forholder sig ændringerne, mellem HOFOR og ARC, 2) Etablering af et 

servicefællesskab eller fusion mellem HOFOR, 
forpligter interessenterne sig gennem CTR og ARC, eller 3) Ved en fusion mellem CTR 
interessenternes kommunalbestyrelser og ved og ARC undersøges nærmere med henblik på 
instruktion af respektive bestyrelsesmedlemmer i beslutning herom inden den 1. marts 2017, idet 
selskabet at gennemføre følgende: ejerkommunerne er indstillet på at vælge den 

økonomisk mest fordelagtige løsning og hjemtage 
identificerede gevinster og dermed forbedre 
selskabets økonomi. 
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