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1. Godkendelse af dagsorden.
Sacisfremstillina:
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 Afslutning af anlægssager for 2018 og overførsler til 2019.
Sagsfremstilling:
Anlægssager der er bevilliget til brug i 2018 og tidligere år er afsluttet jf. vedlagte bilag.

De afsluttede anlægssager afsluttes med et samlet mindreforbrug på kr. 298.384.
Det realiserede merforbrug på Ulfborg Genbrugsplads jf. bilaget skyldes primært
krav om etablering af parkeringspladser.
Der er 3 igangværende anlægssager med overførsel fra 2018 til 2019. Disse er
etablering af nye deponienheder, Kastrup Genbrugsplads og underjordiske beholdere. Overførslen fra 2018 til 2019 udgør kr. 13.612.780, og disse 3 anlægssager
afsluttes i 2019.
Der er samlet foretaget anlægsinvesteringer for kr. 17.859.907 i 2018.

Bilag:
•

Afslutning af anlægssager 2018.
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Indstilling:
Det indstilles, at opgørelsen over de afsluttede anlægssager for 2018 godkendes
med et mindreforbrug på kr. 298.384, og overførsel fra 2018 til 2019 på kr.
13.612.780.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

3.2 Evaluering af bestyrelsesmøder og samarbejde med ledelsen i 2018.
Sagsfremstilling:
Det er besluttet, at der skal foretages én årlig evaluering af bestyrelsesmøderne og
samarbejdet med direktionen.
Evalueringen er ikke tænkt som et afkrydsningsskema, men mere som dialog over
emner, der anses for væsentlige, for et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen og med ledelsen.

Evalueringsemner, ikke udtømmende, for 2018 er vedlagt.

Bilag:
• Oplæg til 2018 evalueringsemner.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og evaluerer på bestyrelsens og ledelsens ar-

bejdei2018.
Beslutning:
Samarbejde mm. blev drøftet/evalueret og fungerer tilfredsstillende.

3.3 Godkendelse af overdragelsesaftale med Struer Kommune.
Sagsfremstillinci:
Struer Kommune besluttede d. 18. december 2018 at kompetenceoverdrage driften
af Genbrugspladserne i Struer Kommune (Struer og Thyholm), samt de andre lokalt
baserede afleveringssteder til Nomi4s i/s pr. 1. januar 2019.
Aftalen om kompetenceoverdragelse indgås mellem Struer Kommune og bestyrelsen i Nomi4s i/s i form af et overdragelsesdokument, som skal godkendes afAnkestyrelsen.

l overdragelsesdokumentet er beskrevet de overordnede forhold der knytter sig til
kompetenceoverførslen, herunder hvilke aktiver der købes af Nomi4s i/s (aktiver for
i alt kr. 1.023.000, hvoraf anlægsaktiver udgør kr. 875.000) og forpligtigelser der
overtages af Nomi4s i/s.
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Endvidere foretages en ændring af Samarbejdsaftalens Bilag 1.1., hvori det er beskrevet hvilke borgerrelaterede opgaver interessentkommunerne har overdraget til
Nomi4s i/s.

Bilag:
• Beskrivelse afkompetenceoverdragelsen.
• Overdragelsesdokument.

• Bilag 1.1. til Samarbejdsaftalen.
• Beslutning Struer Byråd.
• Beslutning fra Bestyrelsen i Nomi4s d. 13.12.2018.

Indstilling:
Det indstilles, at overdragelsesaftalen godkendes.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

3.4 Forsøgsordning - Materiale genbrugslager.
Saasfremstillinci:
På grundlag af tidligere drøftelser i bestyrelsen er der udarbejdet forslag til udvidelse af den nuværende Materialebørs-ordning i Skive Kommune til at dække hele
Nomi4s i/s. Ordningen har fungeret i mange år i Skive Kommune og der er stor interesse fra skoler og institutioner.
Ordningen indebærer at kommunernes skoler og institutioner har mulighed for at få
genbrugsmaterialertil undervisningsbrug mm., hvilket skal ses i sammenhæng med
og som understøttelse af skoletjenestens aktiviteter.
Formålet med ordningen er at sætte fokus på genbrug og genanvendelse af materialer og ressourcer.

Ordningen er overordnet beskrevet i vedhæftede bilag, som også indeholder budget
for ordningen i forsøgsperioden. Den budgetterede udgift i 2019 er på kr. 400.000
inkl. etableringsomkostninger.

Bilag:
• Beskrivelse af forsøgsordning og budget 2019 - 2021.

Indstillina:
Det indstilles, at der etableres en forsøgsordning, benævnt "Materiale genbrugslager", i 2019-2021.
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Beslutning:
Godkendt som indstillet.

3.5 Ændring af Samarbejdsaftale - investering i forbrændingsanlæg.
Sagsfremstillina:
På det bestyrelsesmødet den 13. december 2018, lukket punkt 7.1, blev status på
forhandlinger om medejerskab af Måbjerg Energy Center- Bio Heat & Power (Måbjergværket) behandlet.

Grundlag for ændringer i samarbejdsaftalen:
Samarbejdet med Måbjerg Energy Center - Bio Heat & Power (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.

Måbjergværket kan med nye ejere (Energnist og Nomi4s) anvende "in house reglen" og dermed skal det forbrændingsegnede affald fra affaldsleverandører ikke i
udbud.

For Nomi4s er fordelen, at det forbrændingsegnede affald ikke skal i udbud, men
kan leveres direkte til Måbjergværket til en fastlagt konkurrencedygtig pris.
Har Nomi4s ikke en fast leverance til Måbjergværket, kunne konsekvensen være, at
Nomi4s skulle transportere forbrændingsegnet affald til fx Østjylland eller til Københavnsområdet.

l de seneste år, er der kørt forbrændingsegnet affald fra Jylland til Københavnsområdet med store ekstraomkostninger til følge. Disse ekstraomkostninger har indtil nu
ikke ramt Nomi4s.
Måbjergværket opnår ved faste og stabile affaldsleverancer fra Nomi4s samtidig en
fast og sikker forsyningssikkerhed, der kan dække en del af grundlasten på værket.

Beslutningsdelen i et ejerskab af Måbjergværket er:
• De fire kommuner: Holstebro, Lemvig, Skive og Struer, ejerne af Nomi4s,
skal godkende ændringer af Nomi4s samarbejdsaftale så investering (køb af
ejerandele) i et forbrændingsanlæg er muligt.
• Samarbejdsaftalen sendes efterfølgende i Ankestyrelsen for at få en §60
godkendelse.
• Bestyrelsen for Nomi4s godkender ejeraftalen med Måbjergværket med tilhørende materiale.

Biiacj:
• Ændring i Samarbejdsaftalen.
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Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen indstiller til interessentkommunerne, at Samarbejdsaftalen ændres således, at et ejerskab af et forbrændingsanlæg (Måbjergværket) er
muligt, og at ændringerne i Samarbejdsaftalen fremsendes til kommunerne for godkendelse, og efterfølgende til Ankestyrelsen.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.
Mads Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

3.6 Generel orientering.

Saasfremstilling:
Der gives en kort orientering om følgende punkter:
• Takst og gebyrsammenligninger.

• EU H2020 bioplast projekt.
• Årsmødet d. 9. maj - 10. maj i Dansk Affaldsforening.
• Dansk Affaldsforening.
• Ophør af administrationsgebyr for virksomheder.
• Forventet ophør afAdministrationsaftale med Deponi Syd 1/S.
• Informationsmøder med byråd/ tekniske udvalg.
• Lejeaftaler solcelleanlæg Kastrup.
• Mulighed for erhvervelse af jord nord forAffaldsterminal Måbjerg.
• Plaststrategien.

• Opkøb i affaldssektoren.

Bilag:
• Takst- og gebyrsammenligninger.

• EU H2020 bioplastprojekt.
• Øvrige orienteringspunkter.

Indstillinc):
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

Protokol, ordinært bestyrelsesmøde i Nomi4s i/s d. 7. marts 2019 236

norm s
( ' ! ;!'! ••

4. Borgerrelaterede opgaver

4.1 Anlægsinvesteringer 2019.
Sacisfremstillina:
Nomi4s har pr. 1. januar 2019 overtaget driften af genbrugspladerne i Struer Kommune. Sammen med Struer Kommunes beslutning om at kompetenceoverdrage

driften til Nomi4s, blev det også besluttet, at der skal etableres en ny genbrugsplads
i Struer samt en ny genbrugsplads på Thyholm.
På baggrund af beslutningen i Struer Kommune arbejdes der med etablering af en
ny genbrugsplads i Struer på størrelse med, og med niveauforskelle som på Lemvig
Genbrugsplads.
På Thyholm arbejdes der med en noget mindre genbrugsplads, en genbrugsplads
på størrelse med Sdr. Nissum Genbrugsplads.
Til det videre projektarbejde, herunder undersøgelse af muligheden for køb af arealer og efterfølgende etablering af 2 nye genbrugspladser, indstilles det, at der frigives et rammebeløb.

Indstilling:
Det indstilles, at der frigives et rammebeløb på kr. 18.000.000 til etablering af to nye
genbrugspladser i Struer kommune.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

4.2 Generel orientering.

SagsfremstillinQ:
Der gives en kort orientering om følgende punkter:
• Information om nye ordninger, herunder samarbejdet med interessentkommunerne.

• Indvielse af ny genbrugsptads, Kastrup.

Bilag:
• Orienteringspunkter.
Indstillinc):
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.
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5. Oparbejdning og afsætning.
5.1 Status for eventuel etablering af forbehandlingsanlæg
Sagsfremstilling:
Fremstilling af hoveddata fra Cowi analyse
Der er udarbejdet et strategisk grundlag for beslutning om håndteringen af den organiske dagrenovation, indsamlet fra husstandene i hhv. Holstebro, Lemvig, Skive
og Struer Kommuner. Cowi analyse og data vedlagt som bilag.
Der er gennemført en analyse af 3 placeringer af et forbehandlingsanlæg i enten,
Holstebro, Lemvig eller Skive kommune.
Analysen indeholder investeringer, drifts- og håndteringsomkostninger, afsætningsmuligheder og den afledte økonomi. Dette er sammenholdt med håndteringen
af bioaffaldet på et eksisterende eksternt anlæg i Holsted.
Analysen tager udgangspunkt i et grundlæggende krav om, at eget forbehandlingsanlæg eller et eksternt anlæg har en dokumenteret egenkontrol som viser, at anlægget kan leve op til kvalitetskrav fra både Mejeriforeningen og lovgivningen (BEK
nr. 1001 af 27/06/2018) for den producerede biopulp ved anvendelse af valgfri indsamlingspose til bioaffaldet.
l forbindelse med analysen har der været kontakt til Viborg Kommune for drøftelse
af fælles interesser og muligheder for samarbejde. Der er yderligere kontakt og vidensdeling med Thisted og Morsø kommuner omkring etablering af et fælles forbehandlingsanlæg. De tre kommuner har alle en indsamlingsordning for bioaffald.
l forbindelse med indsamlingen af bioaffaldet er det muligt at vælge forskellige typer
indsamlingsposer, papir, plast, bioplast eller valgfri pose. Nomi4s har valgt en plastpose, Morsø og Thisted har valgt en papirpose og Viborg har valgt, at borgerne selv
må bestemme hvilken indsamlingspose de anvender.
Det er derfor vigtigt, at valget afforbehandlingsanlæg kan håndtere forskellige poseteknologier, og at anlægget samtidigt kan overholde miljøkravene til biopulpen.

Med baggrund i ovenstående forudsætninger og interessetilkendegivelser er de forventede potentielle mængder bioaffald fra de 7 kommuner (Viborg (6.020 ton), Thisted (3.500 ton), Morsø (1 .008 ton) og de 4 Nomi4s kommuner (11.840 ton)), i alt
ca. 22.350 ton. l analysen er der regnet med 20.000 ton om året.

Som en del af den overordnede analyse, er der foretaget en miljø- og klimaanalyse,
der inddrager behandling og transport af bioaffaldet. Sammenligning af miljøeffekten af bioforgasning og forbrænding af 20.000 ton bioaffald viser, at der kan spares
ca. 340 ton C02 hvis bioaffaldet sendes til bioforgasning i stedet fortil forbrænding.
Transportafstande har relativ begrænset miljøeffekt, i alt kan der spares ca. 2 ton
C02 ved at køre 20.000 ton bioaffald 50 km mindre.
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Der er i forbindelse med analysen gennemført en vurdering af forskellige anlægstyper til forbehandling, Pulper, Hammermølle eller en Skruepresse.
Et krav til den anvendte anlægstype er, at miljøkravene til biopulpen skal være dokumenteret overholdt uanset valg af indsamlingsposer. Vurderingen af kravet har
taget udgangspunkt dels i dokumentationen fra etablerede anlæg i Danmark, dels
ud fra erfaringer fra tidligere undersøgelser og sammenligninger af anlægstyper.
Den grundlæggende teknologi, som lever op til disse krav er p.t. en Pulperteknologi, hvor Komtek Gemidan har dokumenteret overholdelse af kravet i deres
offentligt tilgængelige deklaration, samt i forbindelse med forskellige tests gennemført på deres anlæg beliggende i Holsted.
Med udgangspunkt i ovenstående krav til teknologi, de indsamlede mængder og
markedspriserne for indkøb af anlæg, etablering af bygninger, transportomkostninger og behandlingsomkostninger er analysen gennemført med nedenstående resultater.

Analysen viser, at den mest rentable håndtering af bioaffaldet vil være etablering af
eget anlæg. Resultaterne fra økonomi analysen fremgår af Tabel 1 for forskellige
placeringer af forbehandlingsanlægget.
Den samlede behandlingspris for Nomi4s kommuner, som kan læses i Tabel 1, kan
beskrives med nedenstående formel.

ll!.i;iii:ii;!^i]!l l

Gatefee til
Biogasanlæg
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Tabel 1:
Omkostninger ved forskellige placeringer af forbehandlingsanlæg.
Placering

Forbehand-

af forbe-

lingspris
(kr./ton)

handlingsanlæg

1)

Tillæg for omlastning og
transport til forbehandlingsan-

Samlet behand-

lingspris for
Nomi4s kommu-

ner (kr./ton)

læg (kr./ton)

2)

247

105

352

Kastrup

250

126

376

Eget anlæg,
Rom

247

188

435

300

249

549

Eget anlæg,

Måbjerg
Eget anlæg,

Eksternt
anlæg.

1) Forbehandlingsprisen er investering i selve forbehandlingsanlægget samt drift og vedligeholdelse af dette.
2) Den samlede behandlingspris er investeringer og omkostninger til selve forbehandlingsanlægget, inklusiv
omlasteanlæg, transport samt gatefee til biogasanlæg og forbrændingsanlæg.

Analysen viser en estimere! omkostning med de anførte forudsætninger for forbehandling af bioaffaldet på ca. 247-250 kr. per ton. De små variationer i forbehandlingsprisen skyldes forskelle ijordpriser, tilslutningsomkostninger m.v. på de forskellige placeringsmuligheder. Forbehandlingsprisen er eksklusiv transport fra omlastepladser i enten Kastrup, Måbjerg eller Rom.
Udover den rene forbehandlingspris skal der ses på de samlede omkostninger bestående af: forbehandingsanlæg, omlasteanlæg, transport til forbehandlingsanlæg,
samt afsætning af pulp til biogasanlæg og rejekt til forbrænding. Dette giver en samlet pris for de tre muligheder på kr. 352 - 435 per ton.
Markedsprisen for behandling afbioaffald på private anlæg, med dokumenteret
overholdelse af krav i den danske lovgivning og Mejeriforeningens slampolitik uanset posevalg, er i øjeblikket ca. 300 kr. per ton eksklusiv transport fra omlastepladserne.

Skal Nomi4s levere bioaffald til eksternt forbehandlingsanlæg vil det kræve 3 omlastepladser, og den samlede omkostning vil blive ca. 549 kr. per ton. Alternativet er
etablering af eget forbehandlingsanlæg til en samlet pris på 352 til 435 kr. per ton
0-f. tabel 1).

Der er udført en følsomhedsanalyse med baggrund i de gennemførte beregninger.
Den viser, at følgende parametre har størst indflydelse på resultatet af analysen:
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• Mængder af bioaffald tilført forbehandlingsanlægget - stordriftsfordele
• Antallet af omlastepladser og transportafstande fra omlastepladser til forbehandlingsanlæg
• Markedsprisen for pulpen
Da den største tonnage i Nomi4s, efter indsamling, afleveres ved Måbjerg, vil en videre transport af det indsamlede affald til forbehandling herfra have stor betydning
for den samlede behandlingspris for bioaffaldet. Dette kan aflæses på forskellen i
de samlede behandlingspriser. Placeres fx etforbehandlingsanlæg i Rom vil det
kræve omlastepladser i Måbjerg og Kastrup samt transporter til Rom fra Måbjerg og
Kastrup.
Tabel 1 viser, at Måbjerg vil være det økonomisk mest fordelagtige sted at placere
et forbehandlingsanlæg, begrundet i de største mængder i Holstebro området og
dermed mindre samlede transportomkostninger, end hvis etforbehandlingsanlæg
var placeret i enten Rom eller Kastrup.
Et konkurrencedygtigt forbehandlingsanlæg til 20.000 ton vil kræve yderligere
mængder end rene Nomi4s mængder.
l analysen er regnet med Thisted, Morsø og Viborg. Da Kastrup placeringsmæssigt
bedst passer til mængder fra Thisted, Morsø og Viborg bør Kastrup som placeringsmulighed fortsat være en mulighed. Rom ligger logistisk i et yderområde og vil
af den grund være uhensigtsmæssigt for særligt Viborg og Nomi4s.
Der pågår yderligere analysearbejde for etablering af et fælles forbehandlingsanlæg
med Thisted og Morsø. Der er udarbejdet et kommissorium for dette arbejde, som
forventes afsluttet i april/ maj måned. Sonderingerne med Viborg om et samarbejde
om bioaffald pågår.
For ikke afskære Nomi4s for samarbejdsmuligheder med Thisted, Morsø eller Viborg vurderes det, at der fremad rettet skal arbejdes videre med Kastrup og Måbjerg
som egnede placeringsmuligheder for et forbehandlingsanlæg. Der er på nuværende tidspunkt kontakt til e*on og Kastrup Biogasanlæg samt til biogasgasanlægget i
Måbjerg.
l perioden frem til næste bestyrelsesmøde i maj måned arbejdes der videre med
samarbejdsmuligheder med Thisted, Morsø og Viborg Kommuner samt placeringsmulighederne i Kastrup og Måbjerg.
Alternativet til eget forbehandlingsanlæg, og dermed levering af bioaffaldet til eksternt anlæg, samt et samarbejde med ekstern bygherre (OPP) afforbehandlingsanlæg behandles løbende og vil indgå i den samlede evaluering.

Bilag:
• Cowi analyse afforbehandlingsanlæg, version 8, 12. februar 2019

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter analysen og at der arbejdes videre med en mulig placering af et forbehandlingsanlæg i enten Kastrup eller Måbjerg.
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Beslutnina:
Godkendt som indstillet.

5.2 Generel orientering.

Sacisfremstillina:
Der gives en kort orientering om følgende punkter:
• Mulige samarbejder omkring plast-affald i "Nordvest"
• Status på udvidelse afAffaldsterminal Måbjerg.

Bilag:
• Mulige plastsamarbejder i Nordvest
• Status Affaldsterminal Måbjerg.

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

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

6. Deponi.

6.1 Anlægsinvesteringer 2019:
Sagsfremstilling:
Dumper på deponiet i Kastrup udskiftes, da maskinens driftstid i de kommende to år
vil være væsentligt forøget, dumperen er indkøbt i 2001, og opfylder ikke overordnede krav til sikkerhed mv. i forhold til de opgaver der skal løses i de kommende to
år. Som udskiftning indkøbes brugt dumper, som opfylder krav til overtrykskabine,
filtre mv.

l forbindelse med udskiftningen afhændes den ene kompaktor. Denne maskine bruges kun i meget begrænset omfang, og må ikke anvendes i de nyåbnede enheder 9
og 10 med asbest affald.
Der er ikke driftsøkonomiske konsekvenser af maskinudskiftningen.

Indstillinfl:
Det indstilles, at der frigives et rammebeløb på kr. 260.000 til udskiftning af dumper
på deponiet i Kastrup.
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Beslutning:
Godkendt som indstillet.

6.2 Generel orientering.

SagsfremstillinQ:
Der gives en kort orientering om følgende punkter:
• Ophør af deponering af blandet affald i 2020.

Bilad:
• Orienteringspunkt.

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

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

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

(Intet til behandling).

8. Lukkede punkter på dagsordenen (Intet til behandling).

9. Meddelelser fra interessentkommunerne.

Saasfremstillina:
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.

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

11. Eventuelt.

Intet til behandling under eventuelt.

12. Næste ordinære møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 20. maj 2018, kl. 08.00. Forventelig i Kastrup.

Mødet hævet kl. 12.30
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