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Program for rundvisning for Folketingets Miljøudvalg og Fol-
ketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg 30. november 
2012

I forbindelse med Regeringens kommende ressourcestrategi for affaldshåndte-
ring vil affald danmark præsentere vores vision ”Affald er en ressource, som 
til enhver tid skal udnyttes effektivt” for udvalgene. 

Turens fokus er besøg på centrale sorteringsanlæg for hhv. husholdnings- og 
erhvervsaffald, som efterfølges af en debat om, hvordan affald får størst mulig 
værdi som ressource og bliver en nyttig energiressource i fremtiden.

10.00 Bus afgår fra Christiansborg – Store Trappe
10.15 Ankomst til RGS 90 sorteringsanlæg på Selinevej

10.20-10.35 Præsentation af affald danmarks vision og RGS 90 anlæg

10.35-11.00 Rundvisning på RGS 90 anlæg til neddeling og sortering 
På anlægget modtages blandet genanvendeligt bygge- og an-
lægsaffald, som sorteres til rene genanvendelige fraktioner. 
Herudover modtages stort brændbart affald til neddeling.

11.00-11.20 Bus fra RGS 90 sorteringsanlæg til Amagerforbrænding.

11.20-11.45 Præsentation af REnescienceprojektet
Oplæg om Amagerforbrændings deltagelse i REnescience –
hvorfor deltager vi, hvordan deltager vi, hvad er status pt. og 
hvad ønsker vi os af projektet fremover?

11.45-12.15 Rundvisning på REnescienceanlægget på Amagerfor-
brænding
REnescience er et udviklingsprojekt, som sigter mod at levere 
sortering af husholdningsaffald og omdanne det organiske af-
fald til fx brændstof til biler, busser og lastbiler. Pilotanlægget 
på Amagerforbrænding kan i dag omsætte det organiske affald 
til en biovæske, som kan forgasses.

12.15-13.00 Drøftelse af affald danmarks vision 
Udvalgene får mulighed for at drøfte visionen med fagfolk. 
For hvordan indretter vi os, så affaldet får størst mulig værdi 
som ressource og bliver en nyttig energiressource i fremtiden?
Klimakommissionen har peget på affald som en central del af 
fremtidens energiressource – er vi på rette vej?

OBS – der serveres en let frokost under debatten. 

13.00-13.30 Bus tilbage til Christiansborg
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