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Kære Jens Otto Kromann
 
På nuværende tidspunkt sælger ARC sin reservekapacitet på udbud.dk. I tilfælde af at Svendborg Kommune 
skulle af med 10-15.000 ton forbrændingsegnet affald om året, er det naturligvis meget velkommen til at 
lægge et bud ind på den nævnte portal. 
 
ARC vil som udgangspunkt meget gerne hjælpe Svendborg. 
 
Svendborg skal dog være opmærksom på at ARC på er omfattet af en ejerpolitisk fastlagt begrænsning der 
styrer hvor meget affald uden for vores eget område vi må tage. Den fastlagte ramme skelner ikke mellem 
om affald uden for oplandet stammer fra det øvrige Danmark eller udlandet. Rammen indebærer på 
nuværende tidspunkt at vi i perioden fra 26. november til 18. marts kan modtage eksternt affald, men 
rammen kan formentlig udgøre en udfordring, når man som Svendborg har en stabil affaldsproduktion jævnt 
fordelt over hele året og dermed har behov for en løsning der rækker udover ovennævnte tidsrum. 
 
Det er ARCs ejerkreds der fastlægger de aktuelle og fremadrettede rammer for ARCs muligheder på 
området, så jeg vil foreslå at Svendborg Kommune fra politisk niveau retter henvendelse til ARCs bestyrelse 
og præsenterer dem for jeres konkrete problemstillingen. På baggrund af Energistyrelsens afslag på 
Energnist´s anmodning om etablering af ny kapacitet, ser flere af vores ejerkommuner positivt på, at ARCs 
ledige kapacitet på sigt kan bringes i spil for at løse andre danske kommuner behov for adgang til 
affaldsenergikapacitet – herunder, at der er en hvis logik i at ARC i højere grad anvender dansk affald 
fremfor f.eks. affald importeret fra UK.
 
Det er endnu uklart hvordan Energistyrelsen forventer at de eksisterende affaldsenergianlæg på sigt skal 
afhjælpe den situation der opstår når der nægtes adgang til etablering af ny kapacitet samtidig med at der 
også udfases kapacitet, men det synes oplagt at man fra centralt hold har en interesse i det sikres at 
allerede etableret kapacitet udnyttes før der evt. bygges nye affaldsenergianlæg. Dette særligt når vi med 
fokus på cirkulær økonomi i disse år synes at stå overfor vigende nationale affaldsmængder til 
energiudnyttelse. 
 
ARC tager derfor meget gerne en nærmere drøftelse med Svendborg af hvordan vi -  indenfor vores 
gældende regulering - eventuelt kan hjælpe jer fremadrettet. 
 

Venlig hilsen

Jacob H. Simonsen

Jacob H. Simonsen
Direktør

D +45 32 68 93 02
M +45 22 51 66 61
jhs@a-r-c.dk

Amager Ressourcecenter
Vindmøllevej 6
2300 København S
T +45 32 68 93 00 

www.a-r-c.dk

http://udbud.dk/
http://www.a-r-c.dk/
mailto:jhs@a-r-c.dk
http://www.a-r-c.dk/

	Punkt 6 - Bilag 9 - Svar fra ARC

