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Energnist repræsentantskabsmøde  

onsdag den 6. september 2017 kl. 12.00 

 

 

Beslutningsprotokol: 

 

Til stede: Repr.medl. Lars Thomsen, Billund Kommune 

 Repr.medl. Anders Kronborg, Esbjerg Kommune 

 Repr.medl. Kjeld Nielsen, Fanø Kommune  

 Repr.medl. Søren Green, Herning Kommune 

 Repr.medl. Finn Thøgersen, Holstebro Kommune 

 Repr.medl. Ib Lauritsen, Ikast-Brande Kommune 

 Repr.medl. Jørgen Nørby, Lemvig Kommune 

 Suppleant Niels Bebe, Middelfart Kommune 

 Repr.medl. Ole Kamp, Ringkøbing-Skjern Kommune 

 Repr.medl. Leif Bæk, Silkeborg Kommune 

 Repr.medl. Preben Friis-Hauge, Varde Kommune 

 Repr.medl. Søren Peschardt, Vejle Kommune 

 Repr.medl. Allan Clifford Christensen, Viborg Kommune 

  

Afbud fra: Repr.medl. Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune 

 Repr.medl. Per Bødker Andersen, Kolding Kommune 

 Repr.medl. Kenny Bruun Olsen, Fredericia Kommune 

 Repr.medl. Steen Christensen, Hedensted Kommune 

 

I øvrigt til stede: Poul Kristensen, Energnist 

 Per Nielsen, AC Birk A/S 

 Lise Nyborg, AC Birk A/S (ref.) 

 

   

Mødet afsluttet: Kl.  

 

 

 

 

 8/17 Valg af dirigent 

 

  Beslutning: 

  Søren Peschardt blev valgt som dirigent. 
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 9/17 Valg af stemmetællere 

 

  Beslutning: 

  Per Nielsen og Lise Nyborg blev valgt som stemmetællere. 

 

 

 10/17 Indkomne forslag (14110002) 

 

Vedtægtsændring 

 

Sagen omhandler tilmelding af det fulde affaldsopland fra Middelfart, Silkeborg og 

Varde Kommuner, hvor et delopland som følge af kommunalreformen i 2007 hidtil 

har leveret forbrændingsegnet affald til andre anlæg.  

 

Baggrund 

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

der ikke deltager i Energnist med deres fulde affaldsmængde. Det drejer sig om Hol-

stebro, Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner. 

 

Der var efterfølgende en dialog med de 4 kommuner og Middelfart, Silkeborg samt 

Varde Kommuner tilkendegav interesse for tilmelding af fuld affaldsmængde.  

 

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 og aftaler på borgmestermøde den 23. februar 2017.  

 

Energnist bestyrelsen fastlagde på møde den 5. april 2017, under punkt 170/17, 

rammen for indmeldelse af resterende affaldsaffald som følgende: 

 

At kommuner, der ikke deltager i Energnist med fuldt affaldsopland, tilbydes at ind-

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

indbetaling til udligning af reservepuljen og historiske overdækningspuljer, opgjort 

pr. 31. december 2017. Udligning sker i henhold til indbyggertal. 

 

Ovenstående er svarende til den praksis, der tidligere er benyttet i L90 ved tilsvaren-

de harmonisering af oplande i Esbjerg, Hedensted og Herning Kommuner. 

 

Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner har efterfølgende politisk behandlet sagen 

og meddelt Energnist ønske om fuld indtræden, jf. vedlagte bilag. 
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Vedtægtsændring 

Energnist´s 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.” 

  

Ved Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuners indtræden, skal bilag 6.1 opdateres i 

henhold hertil, ligesom indbyggertallene generelt vil blive opdateret pr. 1. januar 

2018, jf. vedtægternes punkt 2.3.  

 

En ændring af bilag 6.1 er at betragte som en vedtægtsændring og skal således god-

kendes af repræsentantskabet, kommunalbestyrelserne og Ankestyrelsen i henhold 

til vedtægternes punkt 10.7.  

 

Med det positive tilsagn fra Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner foreslås ved-

tægternes bilag 6.1 ændret som foreslået i vedlagte materiale. 

 

Bilag: 

10/17-1 Kommunernes behandlinger af sagen 

10/17-2 Oprindeligt vedtægtsbilag 6.1 

10/17-3 Nyt vedtægtsbilag 6.1 

 

Bestyrelsen indstiller: 

 

A. At Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner kan indtræde i Energnist med de-

res fulde affaldsmængde til forbrænding pr. 1. januar 2018 ved samtidig indbe-

taling til udligning af reservepuljen og historiske overdækningspuljer, opgjort 

pr. 31. december 2017. Udligning sker i henhold til indbyggertal. 

 

B. At nyt vedtægtsbilag 6.1 godkendes og sendes til ejerkommunerne med anbefa-

ling om kommunalbestyrelsernes godkendelse. 

 

C. At nyt vedtægtsbilag 6.1 efter kommunalbestyrelsernes godkendelse sendes til 

Ankestyrelsen til godkendelse.  

 

  Beslutning: 

  A. Indstilling godkendt. 

 

  B. Indstilling godkendt. 

 

  C. Indstilling godkendt. 

 

 

 11/17 Eventuelt 
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  Protokol underskrevet af: 

 

 

 

  __________________                   __________________ 

       Dirigent      Formand 


