
 
 

 

 

Bestyrelsesmøde i Energnist I/S  

onsdag den 5. april 2017 kl. 9.00 

 

 

Uddrag af beslutningsprotokol: 

 

 

170/17 Energnist harmonisering (16080001) 

Sagen omhandler Energnist opland. 

 

  Sagen er senest behandlet på bestyrelsesmøde: 

  29. november 2016 – punkt nr. 129/16. 

 

Energnist rettede ved brev af 31. august 2016 henvendelse til de 4 ejerkommuner, 

der ikke deltager med deres fulde affaldsmængde. Det drejer sig om Holstebro, Mid-

delfart, Silkeborg og Varde Kommuner. 

 

Der har efterfølgende været en dialog med de 4 kommuner og Middelfart, Silkeborg 

samt Varde Kommuner har tilkendegivet interesse for tilmelding af fuld affalds-

mængde.  

 

I forhold til Holstebro Kommune er der indledt drøftelse omkring det fremtidige sam-

arbejde, der omfatter såvel kapaciteter som mængder, jf. arbejdet med plan for 

fremtidig forsyningssikkerhed.  

 

Hensigten er, at de nye mængder tilmeldes Energnist pr. 1. januar 2018. Betingelser 

for tilmelding af mængder er drøftet i forretningsudvalget, teknisk råd og faggrup-

pen. 

 

Med udgangspunkt i ovennævnte samt den praksis, der tidligere er benyttet i L90, fo-

reslår direktionen en model, hvor der sker en udligning af overdækningspuljer og re-

servepulje. 

 

Af forslag til budget 2018 fremgår, at de historiske overdækningspuljer forventes at 

være brugt med udgangen af 2017 således, at der alene er tale om udligning af reser-

vepuljen, som med udgangen af 2017 forventes at udgøre 30 mio. kr., svarende til ca. 

34 kr./indbygger. De nye oplande fra Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner ud-

gør ca. 37.000 indbyggere (nuværende opland i Energnist udgår 887.000 indbyggere) 

og svarer dermed til en samlet indbetaling til reservepuljen på 1,25 mio. kr.  

 



Energnist opland er defineret i henhold til vedtægternes bilag 6.1 og punkt 2.3:  

 

”2.3  Interessenternes ejerandele er opgjort i forhold til indbyggertal hos Inte-

ressenterne indenfor de oplande, der er defineret i bilag 6.1, pr. 1. janu-

ar 2014. Herefter reguleres ejerandelene hvert 4. år i henhold til ind-

byggertallene i interessentkommunerne opgjort pr. 1. januar i de oplan-

de, der er defineret i bilag 6.1.” 

  

Såfremt Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner accepterer vilkårene for indtræ-

den, skal bilag 6.1 opdateres i henhold hertil, ligesom indbyggertallene generelt op-

dateres til 1. januar 2018.  

 

En ændring af bilag 6.1 betragtes som en vedtægtsændring og skal således godken-

des af repræsentantskabet, kommunalbestyrelserne og Statsforvaltningen i henhold 

til vedtægternes punkt 10.7.  

 

Med en forventning om, at de berørte kommuner inden udgangen af juni 2017 kan 

træffe beslutning om tilmelding af yderligere affaldsoplande, foreslås forslag til ved-

tægtsændring behandlet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes 

i forbindelse med det ordinære bestyrelsesmøde den 6. september 2017. 

 

Direktionen indstiller: 

 

A. At kommuner, der ikke deltager i Energnist med fuldt affaldsopland, tilbydes at 

indtræde i Energnist med deres fulde affaldsmængde pr. 1. januar 2018 ved 

samtidig indbetaling til udligning af reservepuljen og historiske overdæknings-

puljer, opgjort pr. 31. december 2017. Udligning sker i henhold til indbyggertal. 

 

B. At der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. september 

2017, såfremt anmodning om indtræden er modtaget inden udgangen af juni 

2017. 

 

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen. 

 

  Beslutning: 

  A. Indstilling godkendt. 

 

  B. Indstilling godkendt. 

 


