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Status for ARGOs drift af genbrugspladser pr. 1. maj 2021
ARGO driver genbrugspladser for 5 af ejerkommunerne (Kalundborg, Roskilde, Stevns, Lejre og Køge) samt Solrød
Kommune på en gæsteordning. Drift af genbrugspladser er en tilvalgsydelse. Det betyder, at ejerkommunerne kan
vælge at bruge ARGO til at drive genbrugspladser, men ikke behøver at gøre det.
Formålet med at drive genbrugspladser er at sikre, at affaldet behandles efter prioriteringen i affaldshierarkiet i
overensstemmelse med de nationale målsætninger. Det betyder, at genbrug og genanvendelse skal fremmes mest
muligt, og at affaldet i øvrigt skal håndteres miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Ca. 80 % af genbrugspladsernes indtægter (i runde tal ca. 100 mio. kr. ud af ca. 120 mio. kr. årligt) stammer fra den
faste takst, som kommunerne betaler for drift af genbrugspladserne. I 2021 er den fastsat til 860 kr. pr. husstand.
Resten af indtægterne stammer fra gebyr for erhvervsdrivende og besøgende fra Solrød kommune (som betaler
pr. besøg) samt salg af genanvendelige materialer, som jern, metal og pap.
På genbrugspladserne kan der afleveres 45 forskellige affaldsfraktioner. Langt de fleste fraktioner (bortset fra enkelte som f.eks. jern og metal) koster det penge at afsætte til viderebehandling – affaldet har altså en negativ
værdi. Den gennemsnitlige udgift for at afsætte et ton affald fra en genbrugsplads er i gennemsnit ca. 600 kr./ton,
og heri er indregnet indtægten fra de få fraktioner med en positiv værdi.
Genbrugspladsernes dilemma er derfor, at jo større mængder affald, der kommer ind, og dermed succes hos brugerne, desto dyrere bliver det at drive pladserne.
Konceptet for drift af genbrugsplader:
Genbrugspladserne drives efter et fælles koncept som sidst er vedtaget i ARGOs bestyrelse den 19. maj 2009. Formålet med fælles drift af genbrugspladser i ARGO-regi er at sikre ensartede vilkår for borgere og virksomheder
uanset kommunalt tilhørsforhold. Konceptet beskriver, hvor genbrugspladerne skal placeres i nærhed af beboelse
og beskriver stordriftsfordelene ved fælles udbud, fælles personale, fælles maskindrift med mere.
Konceptet beskriver også hvordan pladserne fremstår med containere, vedligeholdelse mm. samt skiltning og information, ordninger omkring social ansvarlighed samt håndtering af erhvervskunder.
Endvidere beskriver konceptet omkostningsfordelingen, som skal sikre en retfærdig fordeling af omkostningerne
mellem de deltagende kommuner og forskellige brugergrupper. Omkostningsfordelingen mellem kommunerne
opgøres efter antal husstande og sommerhuse, hvor alle husstande og sommerhuse opkræves den samme andel i
hele ARGO (sommerhusene opkræves halv takst af husstande). ARGO opkræver ikke borgerne direkte, idet betaling for genbrugspladserne indgår i kommunernes opkrævning.
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Genbrug:
ARGO er gået foran når det handler om genanvendelse og genbrug. ARGO var det første affaldsselskab til at indføre døgnåbent på mange af pladserne. ARGO gik også forrest og fjernede både stort- og småt brændbart før andre affaldsselskaber. Begge tiltag er efterfølgende ved at blive indført i andre affaldsselskaber.
ARGO har opført tre gensalgsbutikker i henholdsvis Lejre, Roskilde og Køge kommuner. Gensalgsbutikkerne er
etableret på baggrund af en special aftale med hver af de tre kommuner. Det betyder, at udgifter til opførsel og
drift af butikkerne ikke har indflydelse på økonomien i fælleskonceptet for drift af genbrugspladser. Dette er overensstemmelse med daværende bestyrelse beslutning på møde den 18. maj 2015, punkt 7.
Udviklingen i brugen af genbrugspladserne og fremtidig takst:
ARGOs genbrugspladser har fået stadigt flere besøgende i de senere år. Besøgstallet er steget med 18 % over de
sidste 6 år. I samme periode er mængden af modtaget affald steget med ca. 18 %, fra 138.062 ton i 2015 til
164.361 ton i 2020.
Til sammenligning har taksten per. husstand på området udviklet sig med ca. 12 % fra 765,00 kr. i 2015 til 860,00
kr. i 2021. Samtidig har ARGO den laveste takst i forhold til andre lignende affaldsselskaber på Sjælland i 2020 og
2021.
Det fremgår af data, at taksten ikke er fuldt med udviklingen i affaldsmængder og antal besøg, og at der således
reelt er tale om en effektivisering af området. Det bemærkes, at selvom serviceniveauet er udvidet med for eksempel døgnåbent og ”Farvel til brændbart” er dette sket indenfor den nævnte ramme.
Det bemærkes også, at antallet af fraktioner på ARGOs genbrugspladser i samme periode er steget fra 36 til nu 45
fraktioner. Genanvendelsesprocenten er desuden steget fra 72 % til 85 %.
Samlet set har udviklingen over de senere år således betydet højere serviceniveau, mere genanvendelse og større
mængder affald, uden at indtægterne har fulgt tilsvarende med. Dertil kommer at genbrugspladsernes økonomi
har været kraftigt udfordret i 2020 set i lyset af Covid-19 pandemien. Den særlige situation med nedlukning af
samfundet har afstedkommet væsentligt større mængder affald til genbrugspladserne. Derudover har markedspriser på en række genanvendelige materialer været faldende. Der budgetlægges derfor med en mindre stigning i
taksterne for genbrugspladserne de kommende år.
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