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1. Godkendelse af dagsorden.
Sacjsfremstillirifl:
Der er ikke forud for dagsordenens udarbejdelse modtaget forslag til
dagsordenspunkter, som ikke indgår i denne dagsorden.

Indstillinci:
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 Afslutning af anlægssager for 2017 og overførsler til 2018.
Saasfremstillinci:
Alle åbne anlægssager der er bevilliget til brug i 2017 og tidligere år er afsluttet,
undtagen etablering af den nye genbrugsplads i Kastrup.
Anlægssagerne afsluttes med et mindreforbrug på i alt kr. 3.074.428 af en samlet
bevilling på kr. 30.480.000. (Rettet - kr. 25.480.000 fremgik af dagsorden)
Det største mindreforbrug er på kr. 2.082.924, ud af en samlet rammebevilling for
2016-2017 på 12 mio. kr. til etablering af underjordiske affaldsløsninger. Forbruget
er afhængig af ønsker fra boligforeninger mm. omkring etablering af underjordiske
løsninger.

Bilaget omfatter også MUDP-projektet, hvor der ved udgangen af 2016 var estimeret et merforbrug på kr. 500.000 (udgiftsført i 2016), men hvor slutopgørelsen udviser et samlet merforbrug på kr. 557.250. De resterende kr. 57.250 udgiftsføres derfor i regnskabet for 2017.
l bilaget er endvidere noteret frigivne midler til brug i 2018 og senere, samt de anmodninger om frigivelse der er i denne dagsorden pkt. 4.1 og 6.1.

Bilag:
• Afslutning af anlægssager 201 7.
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Indstilling:
Det indstilles, at opgørelsen over de afsluttede anlægssagerfor 2017 med et mindreforbrug på kr. 3.074.428 og overførsler til 2018 på kr. 8.771.071 godkendes.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

3.2 Generel orientering.

Saasfremstillina:
Der gives en kort orientering om følgende punkter (med bilag):
• Takst og gebyrsammenligninger.
• Årsmødet d. 22. marts - 23. marts i Dansk Affaldsforening.

• Valg til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening den 22. marts
• Hensigtserklæring Plastix, Lemvig.
• Kursus for bestyrelsesmedlemmer i Forsyningssektoren (KL)
Der gives en kort orientering om følgende punkter (uden bilag):
• Møder med Energistyrelsen og Miljøstyrelsen
• Klima- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og Klima- og Fødevare-

udvalget besøger Nomi4s, Hjermvej den 12. marts.

Bilag:
• Sammenligning af behandlingstakster.
• Sammenligning af kommunale affaldsgebyrer.
• Valg til Bestyrelsen i Dansk Affaldsforening.
• Generalforsamling i Dansk Affaldsforening.
• Vedtægter for Dansk Affaldsforening.
• Hensigtserklæring Plastix, Lemvig
• KL kursus for bestyrelsesmedlemmer i Forsyningssektoren.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.
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4. Borgerrelaterede opgaver

4.1 Anlægsinvesteringer 2018.
Der er forsat et behov for etablering af underjordiske beholdere i boligforeninger og
sommerhusområder, primært i Skive Kommune. Principperne der anvendes er
uændret, hvilket indebærer at Nomi4s i/s betaler et grundbeløb, medens boligforeningerne selv betaler hvis der etableres dyrere løsninger.

På Ulfborg Genbrugsplads er der indgået en lejeaftale med Folkekirkens Nødhjælp
om leje af hallen til en genbrugsbutik. Hallen har generelt behov for en renovering,
bl.a. isolering samt reparation af tag, så renoveringen vil have betydning for den nuværende og fremtidige drift af hallen. Renoveringen udgiftsføres som driftsudgift,
medens indretningen til butiksbrug afholdes som anlægsudgift.
På bestyrelsesmødet den 20. februar 2015 blev der frigivet et rammebeløb på kr.
11.500.000 til etablering af en ny genbrugsplads i Kastrup. Siden beløbet blev frigivet er grunden blevet købt, og der er arbejdet videre med udformningen af genbrugspladsen. Arealet og bygninger er forøget med ca. 25 % i forhold til det oprindelige oplæg til etablering af den nye genbrugsplads.
Der er derfor lavet en ny priskalkulation på Kastrup Genbrugsplads og det har naturligvis også betydning, at der er gået en periode på 3 år siden sidste beregning,
og prisen på grunden blev højere end forudsat.
Den nyeste beregning indikerer, at udgiften til etablering af genbrugspladsen bliver
ca. kr. 4.200.000 højere.

IndstillinQ:
Det indstilles, at der frigives følgende rammebeløb:
Kr. 6.000.000 til etablering af underjordiske beholdere i 2018 og 2019.
Kr. 500.000 til indretning af hallen på Ulfborg Genbrugsplads.
Kr. 4.200.000 i tillægsbevilling til etablering af Kastrup Genbrugsplads.
Beslutninci:
Godkendt som indstillet.

4.2 Generel orientering.

Sagsfremstilling:
Der gives en kort orientering om følgende punkter:
• Principbeslutning om indsamling af organisk affald i kommunerne
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Bilag:
• Tidsplan for principbeslutningen.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

5. Oparbejdning oq afsætning.
5.1 Intet til beslutning
5.2 Generel orientering.

SaasfremstillinQ:
Der gives en kort orientering om følgende punkter:
• Status driftskapacitet, mulig kapacitetsudvidelse i Måbjerg.
• Mulig placering af plastlager til Quantafuel.

Bilag:
• Beskrivelse Affaldsterminal Måbjerg.
• Mulig placering af plastlager til Quantafuel.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutnina:
Godkendt som indstillet.

6. Deponi.

6.1 Investering i nye deponienheder, Deponi Kastrup
Saasfremstillina:
Deponiet i Kaastrup er kategoriseret som "ikke kystnært", hvilket har den konsekvens, at der med de nugældende regler ikke må modtages blandet deponiaffald efter 2020, men kun mineralsk affald (asbest).
Med de mængder som aktuelt modtages (blandet og mineralsk), så vil den aktive
enhed 8 være fyldt pr. marts 2019.
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Nomi4s ønsker forsat, at kunne drive deponiaktivitet i Kastrup, og ønsker samtidigt
at kunne deponere blandet affald frem til 2020. For at sikre dette, er der i foråret
2017 ansøgt om godkendelse til etablering af to nye enheder (9 og 10).
De to enheder vil være fysisk opdelle, men etableres af økonomiske hensyn på
samme tid.

Kapaciteten i de to nye enheder sikrer, at hvis der udelukkende deponeres mineralsk affald, med de nu kendte mængder, så vil der mindst være ledig kapacitet
frem til 2028.
Miljøstyrelsen har gennem en årrække arbejdet med en ny Risikomodel, en model
som skal erstatte kystnærheds princippet, og skal give Miljøstyrelsen et stedsspecifikt beregningsværktøj. På denne måde kan miljøstyrelsen via beregninger vurdere,
om det enkelte deponi er robust nok, til at kunne forsætte som deponi til blandet affald efter 2020.
Risikovurderingsprojektet er blevet udsat i flere omgange, og Miljøstyrelsen har derfor oplyst, at man overvejer at udsætte forbuddet mod deponering af blandet affald
fra 2020 til 2023. Herved giver man mulighed for at vurdere de enkelte deponier
med baggrund i risikovurderingsprojektet. Nomis4s støtter naturligvis disse overvejelser.

Tidsplan for nyt deponicelle projekt:
Et projekt af denne art har en lang behandlingstid i Miljøstyrelsen. Nedenfor er historikken for projektet opstillet, sammen med den forventede tidsplan for kommende
aktiviteter.
23. marts 2017 - ansøgning om miljøgodkendelse fremsendes.
19. december 2017 - supplerende spørgsmål til ansøgning modtages fra miljøstyrelsen.

29. januar 2018 - svar på supplerende spørgsmål fremsendes.
Uge 10, 2018 - forventes miljøstyrelsen at annoncere ansøgningen, herefter er
der 4. ugers indsigelsesfrist.
Uge 15, 2018 - eventuel tilretning og færdiggørelse af ansøgning.
Uge 18, 2018 - modtagelse af miljøgodkendelse.
Uge 18, 2018 - indbydelse til indbudt licitation.
Juni 2018 - forventet start på anlægsprojektet.
September 2018 - afslutning af anlægsprojektet.
September 2018 - forventet start på deponering.
l tidsplanen for projektet er det forudsat, at Miljøstyrelsen nu accepterer fremsendte
supplerende svar, samt at der ikke modtages væsentlige indsigelser i indsigelsesperioden.

Indstillinci:
Det indstilles, at der frigives en rammebevilling til etablering af nye enheder 9 og 10
på kr. 7.000.000.
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Beslutning:
Godkendt som indstillet.

6.2 Generel orientering.

Sagsfremstillino:
Der gives en kort orientering om følgende punkter:
• Mulige solceller på deponiområdet, Kastrup

Bilag:
• Solcelleområde i GreenLab, Skive

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

7. Lukkede punkter på dagsordenen (Særskilt dagsorden).
7.1. Lukket punkt. (Orienteringspunkt.)
7.2. Lukket punkt. (Beslutningspunkt.)
7.3. Lukket punkt. (Beslutningspunkt.)

8. Meddelelser fra interessentkommunerne.

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

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne orienterer om relevante forhold.
Beslutning:
Intet til protokol.

9. Meddelelser til pressen.

9.1. Svar på Leder - artikel i Holstebro Dagblad den 20. februar 2018.
Saasfremstillina:
Nomi4s har fundet det nødvendigt at fremsende svar til Holstebro Dagblad med
baggrund i en lederartikel af chefredaktør Søren Egebjerg Pedersen.
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Bilag:
• Kopi af lederartikel i Holstebro Dagblad den 20. februar 2018. (Slettes efter
anvendelse på mødet på grund af ophavsrettigheder)
• Læserbrev fra Finn Thøgersen.

Indstilling:
Det indstilles at sagen drøftes.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

10. Eventuelt.

Beslutning:
Intet til behandling under eventuelt.

11. Næste ordinære møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 24. maj 2018, kl. 08.00.

Mødet hævet kl. 12.30
^_

Finn Thøgersen

Karsten Filsø

:/•
/ Jens Peder Hedevang

Ole^Éyskov

Anders Bøge

^

Steffen Husted/Damsgaard

Jakobsen
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