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4. Borgerrelaterede opgaver:
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5.1. Budgetter og takster for 2020 og overslagsår.
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• Færdiggørelse af enhed 9 og 10.
• Reetablering af gamle deponienheder.

7. Behandling af punkter, der alene er summarisk konsekvens af pkt. 3 - pkt. 6.

7.1. Samlet driftsbudget for Nomi4s i/s for 2020.

8. Lukkede punkter. (Separat dagsorden)
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9. Meddelelser fra interessentkommunerne.
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11. Eventuelt.

12. Næste ordinære møde.
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1. Godkendelse af dagsorden.
Saasfremstillinci:
Der er ikke forud for dagsordenens udarbejdelse modtaget forslag til
dagsordenspunkter, som ikke indgår i denne dagsorden.

Indstillina:
Det indstilles, at dagsordenen godkendes.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

2. Forelæggelse af revisionsberetning til godkendelse. (Intet til behandling)

3. Overordnede strategiske forhold m.v.:

3.1 Status på forhandlingerne om ejerskab af MEC-BHP (Måbjergværket)
(Beslutningspunkt)
Sagsfremstillina:
Sagsfremstillingen er i hovedtræk en gengivelse af sagsfremstillingen fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 21. august 2019. Ændringerne i forhold til tidligere sagsfremstilling angår dels de kommunale godkendelser, ankestyrelsens godkendelse, opdeling af bilag for affaldsleverancer og orienteringen om uoverensstemmelse mellem aftalegrundlag og leveranceaftaler.

Sagen om samarbejde og ejerskab af MEC-BHP (Måbjergværket) har været drøftet
j bestyrelsen ved flere lejligheder. Der har siden maj og frem til august 2019 været
afholdt flere forhandlings- og procesmøder med Energnist, MEC-Holding og MECBHP.

Samarbejdet med MEC-BHP (Måbjergværket) baserer sig på et delejerskab, hvor
henholdsvis Nomi4s og Energnist hver køber en mindre ejerandel af Måbjergværket. Købet sker med henblik på, at forbrændingsegnet affald, over en længerevarende årrække, kan leveres til Måbjergværket uden udbud. Hermed vil MEC-BHP
være sikret forbrændingsegnet affald fra Nomi4s, og tilsvarende kan Nomi4s være
sikker på, at MEC-BHP kan aftage forbrændingsmængderne.
Måbjergværket med nye ejere (Energnist og Nomi4s) kan anvende "in house reglen", og derfor skal det forbrændingsegnede affald ikke i udbud.
Samtidig opnås større forsyningssikkerhed for Måbjergværket, og Nomi4s opnår
sikker forbrændingskapacitet.
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Med de sidste forhandlinger og drøftelser er rammerne omkring samarbejdet konkretiseret i vedlagte Ejeraftale og Leveringsaftale med tilhørende bilag.
Hovedpunkter i aftalerne:
• Pris 450 kr./ ton, som indeksreguleres første gang fra 2023.
• Der er tale om affaldsmængder på 50.000 ton/ år, som leveres jævnt og
kontinuerligt over året.
• Opstart af aftaler den 1. januar 2020.
• Aftalernes løbetid er frem til 31. december 2031 .
• Nomi4s option for affaldsleverancer i 2020 er indmeldt og udgør 58.000
ton. (Option efter tidligere EU-udbud)
• Nomi4s og Energnist får hver én bestyrelsespost.
• Nomi4s og Energnist får hver en ejeandel på 4 % af nominel kapital, øvrige andele på 92 % ligger hos MEC-Holding.
• Der er indført elementer om genforhandling/bortfald af aftalerne, såfremt der sker væsentlige ændringer i selve aftalens grundvilkår. Eksempelvis hvis der kommer ny lovgivning, som betyder, at branchen
privatiseres/ liberaliseres.
• Fremtidsscenarier for fortsættelse af aftalerne undersøges i god tid før
udløb af aftalen i december 2031.

Et ejerskab af Måbjergværket kræver, at ejerkommunerne godkender ændringer af
Samarbejdsaftalen for Nomi4s, så delejerskab (køb af kapitalandele) af et affaldsforbrændingsanlæg gøres muligt. Alle kommuner har med udgangen af august
godkendt ændringerne i Samarbejdsaftalen for Nomi4s.
Ændringerne i Samarbejdsaftalen er godkendt afAnkestyrelsen den 3. september
2019.
Nomi4s har aktuelt regulativbestemte affaldsmængder på ca. 60 - 65.000 ton til
forbrænding, men det er kun 50.000 ton af disse mængder der indgår i ovenstående aftale.

For affaldsleverancer udover de 50.000 ton kan Nomi4s ikke aktuelt forvente tillægsaftaler med MEC-BHP på en affaldsleverance, der forløber jævnt og kontinuerligt hen over året. Tillægsaftaler, der ikke forløber jævnt og kontinuerligt hen over
året, er for Nomi4s forbundet med betydelige ekstraomkostninger.
Alternativet til tillægsaftaler med MEC-BHP er, at Nomi4s udbyder de forbrændingsegnede affaldsmængder, udover de 50.000 ton, til tredjeparts forbrændingsanlæg. Dette er ligeledes forbundet med store ekstraomkostninger, alene til transport.

Formanden Finn Thøgersen har i august haft politiske drøftelser, herunder
med formanden for MEC-Holding.
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Med MEC-Holding er det aftalt, at der fremsendes en positiv tilkendegivelse
til Nomi4s for tillægsaftaler med jævn affaldsleverancer fra 2022.
Nomi4s har modtaget MEC-Holdings positive tilkendegivelse inklusiv en forudsætningstilkendegivelse fra Energnist om samme, bilag vedlagt.
Der er konstateret uoverensstemmelser mellem den underskrevne aftale af 4. juli
2019 og udarbejdede leveringsplaner per 8. august 2019, bilag 3.3. Uoverensstemmelsen gælder leveringsplanen for "2021 og frem". Brev er fremsendt til MECHolding og bilag er vedlagt.

Formanden og direktøren har på formandsmøde med MEC-Holding den 3. juli godkendt aftalerne (underskrift den 4. juli 2019) med forbehold af bestyrelsens og Ankestyrelsens godkendelse, l forbindelsen med aftale om underskrifter er der udarbejdet et fastholdelsesnotat, bilag vedlagt.

Bilag:
Bilag 1: Ejeraftale 3.7.2019.

Bilag til Ejeraftale:
• Bilag 1a: Vedtægter for MEC Holding.

• Bilag 1b: Vedtægter for MEC BHP (Måbjergværket).
•
•
•
•

Bilag 1 c: Vedtægter for Energnist i/s.
Bilag 1d: Vedtægter for Nomi4s i/s.
Bilag 3.2.a: Aftale om levering af brændbart affald 3.7.2019, Nomi4s
Bilag 3.2.b: Aftale om levering af brændbart affald 3.7.2019, Energnist

Bilag til Aftale om levering (Bilag 3.2.a):
• Bilag 3.3: Leveringsplan for:

• 2020
• 2021
• 2021 og frem
• Bilag 4.6: Modtageregler.
• Bilag 9.1: Fordelingsnøgle for affaldsbehandlingspris.
• Bilag 14.1: Kontrakt om forbrænding til og med 2020.

Supplerende bilag:
• Underskriftssider.
Bilag som supplement til aftaler og forudsætninger:
• Bilag 3.1: Fastholdelsesnotataf4.og5.juli2019.
• Bilag 3.1: Brev til MEC-Holding den 23. august 2019
• Bilag 3.1: MEC-Holding positiv tilkendegivelse samt tilknyttet Energnist notat,
per 26.august 2019.
• Bilag 3.1: Ankestyrelsens godkendelse.
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Indstilling:
Det indstilles, at de forhåndsgodkendte og underskrevne MEC-BHP aftaler og forudsætninger i aftalen af den 4. juli 2019 godkendes.
Beslutning:
Inhabil: Mads Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Godkendt som indstillet.

3.2 Resultat- og likviditetsopfølgning pr. 31. juli 2019.
Sagsfremstillinci:
Der blev udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2019, der blev tilsendt Bestyrelsen d. 2. juli, med en samlet positiv afvigelse på 1,4 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. juli udviser en positiv afvigelse på 1,7 mio. kr. Der har de
sidste 3 måneder været en positiv afvigelse på behandlingsanlæg, men en modsvarende negativ afvigelse på Holstebro og Skive Kommuner. Nærmere redegørelse
fremgår af bilaget.
Afvigelser og redegørelser herfor, i forhold til budgettet, fremgår af bilag.
Det skal bemærkes at MUDP-projektet, robotsortering fase 2, ikke er indeholdt i
budgetopfølgningen, da projektet er baseret på en selvstændig bevilling.
Hovedtal for budgetopfølgningen
pr. 31. juli: Resultat i mio. kr.

Realiseret

Budget

Afvigelse

Afvigelse

31.7.

31.7.

31.7.

30.4.

Behandlingsanlæg m.m.

5,8

2,2

+3,6

+1,9

Deponi

1,3

1,3

0,0

0,0

Holstebro Kommune

0,2

1,3

-1,1

0,0

Lemvig Kommune

0,2

0,3

-0,1

-0,1

-0/2

0,5

-0/7

-0,3

Skive Kommune
Struer Kommune

0,6

0,5

+0,1

-0,1

Total for kommuner

0,8

2,6

-1,8

-0,5

Administration og finansiering,

3,0

2,9

-0,1

0,0

4,9

3,2

+1,7

+1,4

netto
Nomi4s i/s - total

Bilag:
• Resultat og likviditetsopfølgning pr. 31. juli 2019
Indstilling:
Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 godkendes.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.
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3.3 Generel orientering.

Sagsfremstilling:
Der gives en kort orientering om følgende punkter:
• Administrationsgebyr for erhverv.
• Skoletjeneste og Materialegenbrugslager.
• Ny hjemmeside.
• Dansk Affaldsforening.
"Plastik".

Bilag:
• Præsentation af orienteringspunkterne.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutninfl:
Godkendt som indstillet.

4. Borøerrelaterede opgaver.

4.1 Generel orientering.

Sagsfremstilling:
Der gives en kort orientering om følgende punkter:
• Status på nye ordninger, renovatører og beholderudskiftninger.
• Genbrugspladser i Struer Kommune.
• Nomi4s App.
• Kommunale gebyrer 2020.

Bilag:
• Præsentation aforienteringspunkterne.

Indstillina:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.
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5. Oparbejdning og afeaetning.
5.1 Budgetter og takster for 2020 og overslagsår.
Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet driftsbudgetter og forslag til behandlingstakster for 2020.
Budgetterne er udarbejdet på grundlag af tidligere års mængder m.m. og under
hensyn til de nye tiltag, der ønskes gennemført på løsning af driftsopgaverne, herunder anlægs- og maskininvesteringer. (jf. pkt. 5.2 og 5.3).
På driftsområderne have- parkaffald og sorteringsanlæg mm. er der generet væsentlige overdækninger over en årrække. Disse overdækninger skal reduceres til et
lavere niveau over en kortere årrække, og det er baggrunden for at der budgetteres
med takster der ikke dækker alle omkostninger.
Taksterne for 2020:
• Behandlingstaksten for Have- parkaffald er reduceret med yderligere kr.
25,00 pr. ton, da der er opsparet overdækning og driften giver overskud i
2019. (Fra 2018 til 2019 blev behandlingstaksten reduceret fra kr. 200,-til kr.
160,-).
• Taksterne for deponiaffald stiger med kr. 175,- - kr. 283,-, hvilket alene skyl-

des de ændrede driftsforhold på Kastrup deponi, og at det blandede deponi-

affald skal køres til et andet deponi. (Blandet deponiaffald er i EU-udbud)
• Taksterne for affald til sortering, gennemvejet dagrenovationsaffald og småt
brændbart affald stiger med kr. 50,00 pr. ton. Dette for at sikre en jævn
takstudvikling når de nuværende aftaler ophører ved udgangen af 2020.
Øvrige takster fastholdes på niveau med 2019, men dog sådan at interne takster på
salg af genanvendeligt pap o.lign. fortsat reguleres efter de opnåelige afsætningspriser.

De budgetterede samlede indvejede mængder udgør 131.000 tons i 2020 (133.000
tons i 2019).
Det overordnede driftsbudget for 2020:
Budget! 1.000. kr.

Realiseret 2018

Budget 2019

Budget 2020

Indtægter

86.771

71.935

79.063

Affaldsbortskaffelse

46.699
10.418
5.706
7.613
6.572
9.763

38.476
11.738
6.633
7.089
7.982

45.932
12.445
6.379
7.347
10.265

17

-3.305

Personaleomkostninger
Maskinomkostninger
Afskrivninger
Øvrige omkostninger

Samlet driftsbudget
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Bilag:
• Budget for 2020 og overslagsår.
• Takster for 2020 og overslagsår.

Indstillina:
Det indstilles, at budget og takster for 2020 og overslagsår godkendes.
Beslutning:
Der udarbejdes supplerende bilag.
Godkendt som indstillet.

5.2 Anlægsinvesteringer.

Sagsfremstilling:
Pladsen hvor have- og parkaffaldet opbevares på Affaldsterminal Måbjerg, er belagt
med asfalt og etableret i år 2000. Mængder som tilføres pladsen kommer hovedsagligt fra Holstebro Genbrugsplads.
Have- og parkaffaldet omlastes og transporteres efterfølgende til slutbehandling på
Affaldscenter Kjærgårdsmølle.
Pladsen på Affaldsterminal Måbjerg trænger til en renovering og vil i den forbindelse
blive udvidet, så slutbehandlingen af have- og parkaffaldet kan foretages på Affaldsterminal Måbjerg. Derved vil der kunne opnås en besparelse på transportomkostningertil Affaldscenter Kjærgårdsmølle på ca. kr. 250.000,- pr. år.

• Ingen

Indstilling:
Det indstilles, at der bevilliges et rammebeløb på kr. 2.500.000 til renovering og udvidelse af pladsen til behandling af have- og parkaffald på Affaldsterminal Måbjerg.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

5.3 Maskininvesteringer.

Saasfremstillina:
Som et led i de ordinære driftsaktiviteter sker der løbende udskiftninger
og tilkøb af maskiner og materiel.
l 2020 forventes maskininvesteringer på kr. 2.800.000 fordelt på følgende:
• Udskiftning af maskintype "Sennebogen" materialehåndteringsmaskine på Affaldsterminal Måbjerg. Forventet byttesum
kr. 1.200.000,-.
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• Udskiftning afVolvo L20B minilæsser på Affaldsterminal Måbjerg. Forventet byttesum kr. 350.000,-.

• Udskiftning af Volvo L60G læssemaskine på Affaldscenter Kåstrup. Forventet byttesum kr. 1.000.000,-.

• Udskiftning af Weidemann minilæsser på Affaldscenter Kåstrup. Forventet byttesum kr. 250.000,-.

Der gennemføres i øjeblikket forsøg med en ballistisk separatortil udsortering affolie o. lign. fra emballagebeholderne. Investering vil udgøre ca. 1 mio. kr., hvis det
bliver aktuelt. Investeringen er indregnet i budget 2020, men det endelige beslutningsgrundlag vil først foreligge på næste bestyrelsesmøde.

Indstillinci:
Det indstilles, at der bevilliges et rammebeløb på kr. 2.800.000 til løbende maskinudskiftninger i 2020.
Beslytning:
Godkendt som indstillet.

5.4 Generel orientering.

Saasfremstillina:
Der gives en kort orientering om følgende punkter:
• Status på byggeri.
• Status på forbehandlingsanlæg - bioaffald.

Bilag:
• Præsentation af orienteringspunkterne.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

6. Deponi.

6.1 Budgetter og takster for 2020 og overslagsår.
SaQsfremstillinfl:
Der er udarbejdet driftsbudget og beregnet behandlingstakster for divisionen deponiet i Kastrup.

Fra 2020 må der ikke deponeres blandet deponiaffald på deponiet i Kastrup, og
samtidig udløber det udbud, der blev vundet af Nomi4s i/s i 2014.
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Disse 2 forhold gør, at de forventede tilførte mængder til deponiet reduceres til ca.
20 % af tidligere års mængder.
Deponiet har en del faste omkostninger, herunder perkolat m.m., som medfører

nogle væsentlige takststigninger i 2020.
Det forventes, at Nomi4s i/s kan afgive tilbud på eksterne asbestmængder efter udbud, og hvis dette bliver aktuelt kan taksterne efterfølgende reduceres i 2020.
Budgetterede mængder samt takster ekskl. moms og afgifter (afgift kr. 475,-/ton):

Blandet affald
Mineralsk affald

Takster 2017
208,12
238,73

Takster 2018
210,94
241,96

Takster 2019
218,68
250,84

Takster 2020
*Note

530,00

40.800
41.000
42.500
9.000
Tons
*Note: Det blandede affald er i EU-udbud, da det ikke må deponeres l Kastrup.

Takster for overslagsår vil alene være en fremskrivning af ovenstående.

Det overordnede driftsbudget for 2020:
Budget i 1.000. kr.

Indtægter
Udgifter
Samlet driftsbudget

Realiseret 2018

Budget 2019

11.359
11.234

10.158
10.236

125

-78

Budget 2020
5.738
5.705

34

Bilag:
• Budget for 2020 og overslagsår.
• Internt notat omkring mulig takstændring.

Indstilling:
Det indstilles, at budget og takster for 2020 og overslagsår godkendes.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

6.2 Generel orientering.

Saasfremstillina:
Der gives en kort orientering om følgende punkter:
• Færdiggørelse af enhed 9 og 10.
• Reetablering af gamle deponienheder.
• Etablering af solcelleanlæg.
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Bilag:
• Præsentation af orienteringspunkterne.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

7.1 Behandling af punkter, der alene er summarisk konsekvens af pkt. 3 - pkt. 6.
SaflsfremstillinQ:
Budgetterne for de enkelte divisioner i Nomi4s i/s er samlet i et fælles driftsbudget,
der dækker alle aktiviteterne, herunder de vedtagne budgetter for borgerområdet d.
20. maj 2019.
Det samlede driftsbudget tilrettes, hvis der vedtages ændringer under pkt. 5.1(Budget for oparbejdning og afsætning) eller 6.1 (Budget for deponi).
Det samlede budgetterede resultat (Under- overdækning/under - overskud) udgør et
negativt resultat på i alt kr. 3.290.000. (Kr. 15.000 i overskud på deponi og kr.
3.305.000 i underskud for øvrige behandlingsanlæg).

Bilag:
• Samlet driftsbudget for Nomi4s i/s for 2020 og overslagsår.

Indstilling:
Det indstilles, at det samlede driftsbudget for 2020 godkendes.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

8. Lukkede punkter. (Særskilt dagsorden)

9. Meddelelser fra interessentkommunerne.

Saasfremstillinci:
l det omfang, det er relevant for de øvrige bestyrelsesmedlemmer, og for at sikre
den nødvendige indsigt i de enkelte interessentkommuners affaldsområde på det
politiske plan, bør der ske en gensidig orientering.

Indstillina:
Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne orienterer om relevante forhold.
Beslutning:
Intet til protokol.
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10. Meddelelser til pressen.
Beslutning:
Ingen meddelelser.

11. Eventuelt.

Beslutning:
Intet til behandling under eventuelt.

12. Næste ordinære møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 12. december kl. 15.00.

Mødet hævet kl. 12.30

^
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