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17 (Offentlig) Godkendelse af at Silkeborg Kommune 
indtræder i Energnist med fulde affaldsmængder

Sagsbehandler: Dr17966

SagsID: EMN-2016-06812

Resume
Energnist tilbyder ejerkommunerne, der ikke deltager i Energnist med de samlede
affaldsmængder, at indtræde med kommunens fulde affaldsmængde pr. 1. januar 2018 ved
samtidig indbetaling til udligning af reservepuljen og historiske overdækningspuljer, opgjort pr. 
31. december 2017. Silkeborg Kommune har indtil nu kun været medlem af Energnist med 
affaldsmængderne fra gammel Silkeborg og Kjellerup kommuner.

Indstilling
Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet,

! at Silkeborg Kommune indtræder i Energnist med affaldsmængderne fra gammel Them 
og Gjern kommuner, så de samlede affaldsmængder fra hele Silkeborg Kommune 
fremover afleveres til Energnist. 

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Anders Kaysen (V) og Lars Munksø (UP).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Dato: 12-06-2017

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Leif Bæk deltog ikke i behandlingen af sagen på grund af inhabilitet.
Erling Prang deltog i stedet for Lars Faarup, Jarl Gorridsen.

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Dato: 19-06-2017

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Sagen

Bilag nr. 10/17-1
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Beskrivelse af sagen
Før kommunesammenlægningen var gammel Them Kommune medlem af Renosyd. Det
medlemskab overtog Silkeborg Kommune ved sammenlægningen og affaldsmængderne fra 
gammel Them Kommune bliver derfor leveret til Renosyd. Der var et ønske om at samle 
affaldsmængderne for ny Silkeborg Kommune i et affaldsselskab og sikre stabil og enkel 
afsætning. Derfor indledte man forhandlinger med Renosyd om udtrædelse af selskabet. 

Vi udtrådte af Renosyd pr. 1. januar 2012 og fik ved udtrædelsen 3.586.618 kr. fra Renosyd. 
Et vilkår ved udtrædelsen var, at vi forsat i nogle år efter udtrædelse skulle levere 
affaldsmængder til Renosyd – denne leveringsforpligtigelse er snart opfyldt.

Affaldsmængderne fra gammel Gjern Kommune er via en gammel aftale blevet afleveret til 
Hammel Forbrænding (Hammel Fjernvarme). Silkeborg Kommune har kun en mængdemæssig 
leveringsforpligtelse til Hammel Forbrænding indtil 1. januar 2018 og har ikke haft et 
medlemskab. Så ved ophør af levering til Hammel Forbrænding er der intet økonomisk 
mellemværende.

Ved at samle hele Silkeborg Kommunes affaldsmængder til forbrænding i Energnist får vi en 
mere stabil og enkel afsætning, og vi sikrer Silkeborg Kommunes mulighed for afbrænding af 
vores forbrændingsegnede affald. Hvis ikke vi går ind i Energnist med affaldsmængderne fra 
Gl. Gjern og Them, så skal vi selv udbyde affaldsmængderne på det frie marked – et marked,
der pt. er udfordret pga. meget engelsk affald, der medfører høje priser. 
Afsætningsmulighederne har været meget svingende grundet bl.a. nedbrud på 
forbrændingsanlæg mange steder i landet, og pga. at affaldsforbrændingsmarkedet i disse år 
generelt især er fyldt op med affald på anlæggene i Vestdanmark.

Energnist og det tidligere L90 har de seneste 10 år været markant billigere på 
forbrændingsegnet affald end alternative afsætningsmuligheder, og vores medlemskab har 
indtil nu været en økonomisk fordel for Silkeborg Kommune. 

Optagelse af nye delområder i Energnist skal håndteres som en vedtægtsændring, der skal 
godkendes af alle ejerkommunerne. Denne proces gennemføres i efteråret 2017 og kræver 
godkendelse i Byrådet. 

Økonomi
Af forslag til budget 2018 for Energnist fremgår, at de historiske overdækningspuljer ventes at 
være brugt med udgangen af 2017 således, at der alene er tale om udligning af reservepuljen, 
som med udgangen af 2017 forventes at udgøre 30 mio. kr., svarende til ca. 34 kr./indbygger. 
Energnist oplyser, at med et indbyggertal i tidligere Gjern og Them Kommuner på ca. 20.000
forventes en indbetaling på ca. 680.000 kr. for indtrædelse med affaldsmængder fra disse 
områder. Det er dog vigtigt at bemærke, at resultatet for 2017, herunder afviklingen af 
overdækningspuljerne, kan påvirke den endelige indbetaling.

Der kommer en bevillingssag til byrådet senere på året.



Præsentation:

Forbrændingssamarbejdet Energnist I/S tilbyder interessentkommuner, der ikke deltager med fuldt affaldsopland for forbrændingsegnet affald, 
at indtræde med fuldt affaldsopland. Middelfart Kommune er interessent i Energnist I/S med forbrændingsaffald fra Middelfart- og Nørre Aaby 
området. Forbrændingsaffald fra Ejby området leveres til Odense kraftvarmeværk.

Forvaltningen foreslår:

� At Middelfart Kommune anmoder Energnist I/S om optagelse af Ejby-området som nyt affaldsopland pr. 1. januar 2018 under forudsætning 
af, at de angivne præmisser ikke ændres væsentligt

Sagsbeskrivelse:

Inden kommunesammenlægningen i 2006, havde Ejby Kommune en forbrændingsaftale med Odense kraftvarmeværk. Middelfart- og Nørre 
Aaby kommuner var medejere af forbrændings-anlægget TAS I/S i Kolding. TAS fusionerede i 2014 med forbrændingssamarbejdet L90, til det 
nuværende Energnist I/S.

Ejerkommunerne har været i dialog med Energnist om at harmonisere kommunernes affalds-oplande, og indtræde i Energnist med hele 
kommunens affaldsmængde. Energnist I/S tilbyder nu de ejerkommuner, der ikke deltager med fuldt affaldsopland, at indtræde med fuldt 
affaldsopland. Samme model blev benyttet i det tidligere L90-samarbejde, ved optagelse af nye delområder.
Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at indtræde i Energnist I/S med hele Middelfart kommunes affaldsmængde til forbrænding, 
da Middelfart Kommune er medejer af Energnist I/S, og størstedelen af kommunens forbrændingsegnede affald leveres til Energnist og 
selskabets priser er konkurrencedygtige.  

Anmodningen om optagelse skal være Energnist I/S ihænde senest den 27. juni 2017. Herefter vil Energnists repræsentantskab behandle de 
nødvendige ændringer af Energnists vedtægter, der skal godkendes af repræsentantskabet, ejerkommunerne og Statsforvaltningen.

Beslutningen vil medføre, at affaldsregulativet skal ændres.  

Økonomi:

Energnist oplyser, at præmissen for at Middelfart Kommune kan indtræde med fuld affaldsmængde, er at kommunen skal indbetale ca. 0,34 
mio. kr. til udligning af Energnist‘s reservepulje og historiske overdækningspuljer, opgjort pr. 31. dec. 2017. Udligningen er opgjort i forhold til 
indbyggertallet i det affaldsopland som optages. Energnist bemærker, at Energnists resultat for 2017 kan påvirke den endelige indbetaling.

Affald & Genbrug vurderer, at udgiften på ca. 0,34 mio. kr. for indtræden i Energnist I/S med fuld affaldsmængde kan rummes indenfor det 
nuværende affaldsbudget.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 15. maj 2017
Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Byrådet den 29. maj 2017

Miljø- og Energiudvalget den 15. maj 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Anbefales godkendt

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

41. Optagelse af Ejbyområdet som nyt affaldsopland for forbrændingsegnet affald i forbrændingssamarbejdet Energnist I/S.
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