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ESØ 90 I/S  /  Østdeponi                                                   

 

 

Præambel                                   den 19.12.2013 

Med den vision og det ønske: 

 

 

 

 

 

At skabe et stort, robust og markedsledende selskab til varetagelse af de kommunale 

interesser på affalds-/ressourceområdet og med indflydelse på kapacitetstilpasning, 

herunder at: 

 

 Fastholde lave takster på affaldsområdet for såvel borgere som erhverv. 

 Sikre behandling af affaldet på effektiv og konkurrencedygtig vis. 

 Udnytte/fastholde de værdier, der er i de to selskaber – ESØ 90 I/S og Østdeponi - i dag, her-

under investeringer gjort i bygninger, behandlingsanlæg, maskiner mv. 

 Udnytte ressourcerne  i affaldet optimalt. 

 Sikre en robusthed overfor ændringer i rammebetingelser, herunder Regeringens ressource-

strategi.  

 Sikre miljømæssigt gode og forsvarlige løsninger for behandling af genanvendeligt affald, her-

under transportoptimering af affald. 

 

Samt den hensigt gennem en fusion: 

 

At søge opnået de synergier, der bør kunne opnås gennem stordrift, herunder: 

1. God kapacitetsudnyttelse 

2. Fleksibilitet i markedet gennem robusthed. 

3. Udbygning af allerede skabte værdier og kompetencer. 

4. Beslutningskraft til at have indflydelse på fremtidens behandlingskapacitet. 

5. Høj kvalitet, miljø- og arbejdsmiljøstandard. 

6. Stordriftsfordele, afsætningsmæssigt, administrativt, produktions- og driftmæssigt. 
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Har parterne: 

 

  Billund Kommune Ikast-Brande Kommune 

  Hedensted Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 

  Herning Kommune Varde Kommune 

 

 

indgået nærværende: 

 

HENSIGTSERKLÆRING 
Med tilhørende bilag: 

                                                                 1.   Organisationsplan 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

1.          Baggrund 

1.1 Hensigtserklæringen oprettes i anledning af, at ESØ 90 I/S og Østdeponi har haft foreløbi-

ge drøftelser og nu påtænker at indlede forhandlinger om en fremtidig fusion.  

 

 

2.          Vilkår 

2.1 De to selskaber har udvekslet skriftligt informationsmateriale, der belyser virksomhedernes 

økonomiske, organisatoriske, markedsmæssige og øvrige forhold.  

 

2.2 Parterne bekræfter, at de har til hensigt gennem loyale og konstruktive forhandlinger at 

søge at nå til enighed om en aftale om en fremtidig fusion mellem ESØ 90 I/S og Østdepo-

ni. 

 

2.3 Det forudsættes, at de nuværende ejeres respektive værdier/forpligtelser i de to selskaber 

på fusionstidspunktet afspejles i den nye selskabskonstruktion. 

 

2.4 Konsekvenser af Regeringens Ressourcestrategi vil indgå i sandsynliggørelsen af synergi-

potentialer. 
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3. Fusionsaftale 

3.1 Umiddelbart efter indgåelsen af hensigtserklæringen skal parterne i god tro indlede for-

handlinger om en endelig aftale, der indeholder vilkår, som er sædvanlige for oprettelsen af 

et fremtidigt samarbejde af den påtænkte art.  

              Organiseringen af arbejdet fremgår af hensigtserklæringens bilag 1.  

  

3.2 Såfremt parterne når til enighed om en fremtidig fusion, agter de at udarbejde og under-

skrive skriftlig aftale herom.  

 

3.3 Forud for en skriftlig aftale herom, skal denne være godkendt af kommunalbestyrelserne. 

 

4.  Eksklusivitet 

4.1 Fra oprettelsen af denne hensigtserklæring og indtil udløb forpligter parterne sig til ikke at 

forhandle til anden side om lignende fusioner. 

 

5.  Fortrolighed 

5.1 Med mindre der er en lovmæssig forpligtelse til det, må en part ikke videregive fortrolige 

oplysninger til en tredjepart bortset fra rådgivere, der er underlagt en fortrolighedsforplig-

telse, eller bruge fortrolige oplysninger til andre formål end vurdering af det påtænkte sam-

arbejde. 

 

5.2 Fortrolige oplysninger omfatter alle oplysninger, som en part udleverer under hensigtser-

klæringen, bortset fra oplysninger, som er almindeligt tilgængelige for eller kendt af of-

fentligheden.  

 

5.3 Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter hensigtserklæringens ophør uanset årsag. 
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6.  Omkostninger 

6.1 Hver part bærer sine egne omkostninger i forbindelse med forberedelsen og gennemførel-

sen af en endelig aftale og oprettelsen af et nyt selskab. Fællesomkostninger - herunder ho-

norar til professionelle rådgivere – deles ligeligt mellem parterne. 

 

7.  Varighed og ophør 

7.1 Hensigtserklæringen træder i kraft, når den er underskrevet af alle parter og ophører på det 

tidligste af følgende tidspunkter: datoen for indgåelsen af en endelig aftale eller den 31. 

december 2014, med mindre parterne aftaler andet. en part kan ensidig, med øjeblikkelig 

virkning, opsige erklæringen før udløb. Parterne har ikke noget krav mod hinanden som 

følge af hensigtserklæringens ophør, uanset årsag.  
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Underskrifter: 

 

 Billund Kommune, den     / 

 ______________________________ ______________________________ 

 Borgmester   Kommunaldirektør 

 

 

 Hedensted Kommune, den     / 

 ______________________________ ______________________________ 

 Borgmester   Kommunaldirektør 

 

 

 Herning Kommune, den     / 

 ______________________________ ______________________________ 

 Borgmester   Kommunaldirektør 

 

 

 Ikast-Brande Kommune, den     / 

 ______________________________ ______________________________ 

 Borgmester   Kommunaldirektør 

 

 

 

 Ringkøbing-Skjern Kommune, den     / 

 ______________________________ ______________________________ 
 Borgmester   Kommunaldirektør 

 

 

 

 Varde Kommune, den     / 

 ______________________________ ______________________________ 

 Borgmester   Kommunaldirektør 


