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Overskrift
Fusion af affaldsselskaberne Østdeponi og ESØ 90 I/S.

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om fusionsaftalen mellem affaldsselskaberne Østdeponi og 
ESØ 90 I/S pr. 1.1.2016 kan tiltrædes.

Fusionen skal godkendes af begge selskabers andelshavere, inden den fremsendes til 
godkendelse i Statsforvaltningen.

Økonomi
Affaldsområdet er takstfinansieret. En fusion af de 2 selskaber betyder ikke umiddelbart 
ændringer i taksterne.

Personale

Ingen bemærkninger.

Historik
12. august 2013, orientering til det daværende Teknik- og Miljøudvalg om, at bestyrelsen 
for Østdeoni havde besluttet at tage kontakt til ESØ 90 I/S med henblik på at undersøge 
mulighederne for fremtidigt samarbejde og en evt. fusion.
7. januar 2014, Udvalget for Teknik beslutter at indstille til Byrådet, at 
hensigtserklæringen af 19. december 2013 underskrives således, at ESØ og Østdeponi 
kan indlede analyser og forhandlinger med henblik på fusion af de 2 selskaber.
13. januar 2014, Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi indstiller til Byrådet at 
Byrådet godkender indstillingen fra Teknisk udvalg.
28. januar 2014, Byrådet godkender indstillingen og hensigtserklæringen underskrives.
3. marts 2015, Udvalget for Teknik beslutter at indstille til Byrådet, at 
hensigtserklæringen af 19. december 2013 forlænges frem til den 31. december 2015.
9. marts 2015, Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi indstiller til Byrådet at 
Byrådet godkender indstillingen fra udvalget for teknik.
25. marts 2015, Byrådet godkender indstillingen.

Sagsfremstilling
Ultimo 2013 indgik kommunerne Billund, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-
Skjern og Varde en hensigtserklæring med henblik på at få afklaret forudsætninger og 
synergier ved en fusion af de to affaldsselskaber ESØ 90 I/S og Østdeponi. Hedensted 
Kommune har ejerandele i Østdeponi.

 Målsætninger og visioner for et fusioneret selskab er formuleret i hensigtserklæringen: 



2

”At skabe et stort, robust og markedsledende selskab til varetagelse af de kommunale 
interesser på affalds-/ressourceområdet og med indflydelse på kapacitetstilpasning - 
herunder: 

 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 – herunder gennemførte 

investeringer i bygninger, behandlingsanlæg, maskiner mv. 
 Udnytte ressourcerne i affaldet optimalt 
 Sikre en robusthed overfor ændringer i rammebetingelser, herunder Regeringens 

Ressourcestrategi 
 Sikre miljømæssigt gode og forsvarlige løsninger for behandling af genanvendeligt 

affald, herunder transportoptimering af affald” 

Generelt er hensigten med en fusion at skabe grundlag for de synergier, der bør kunne 
opnås gennem stordrift: God kapacitetsudnyttelse, fleksibilitet i markedet gennem 
robusthed, udbygning af allerede skabte værdier og kompetencer, beslutningskraft til at 
have indflydelse på fremtidens behandlingskapacitet, høj kvalitet, miljø- og 
arbejdsmiljøstandard samt afsætningsmæssige administrative, produktions- og 
driftsmæssige stordriftsfordele.

Det er samtidig understreget, at stordriftsfordelene ved det fusionerede selskab skal 
udnyttes, så selskabets løsninger skaber værdi for den enkelte kommune. 

Ejerkommuner og Selskab foretager en fælles evaluering af samarbejdet to år efter 
Selskabets stiftelse.

I den mellemliggende tid er der udarbejdet et samlet beslutningsgrundlag. Grundlagets 
hoveddokument er fusionsaftale med fusionsnotat og vedtægter som bilag med 
tilhørende underbilag. Grundlaget indeholder følgende hovedelementer:

 Det nye selskabs navn er AFLD I/S.
 Selskabets hjemstedskommune er Herning.
 CVR-nummer for ESØ videreføres til AFLD I/S.
 Selskabet skal tilstræbe en udbygning af servicen overfor Ejerkommunerne og 

samtidig fastholde konkurrencedygtige priser pa affaldsbehandling ved at have 
Ejerkommunernes behov i centrum og levere løsninger, der giver værdi for den 
enkelte Ejerkommune.

 Ledelsen af Selskabet varetages af en bestyrelse med 6 medlemmer. Et medlem 
fra hver kommune. Flertalsbeslutninger kraver tiltrædelse af 5/6 af bestyrelsens 
medlemmer - stemmer efter hoveder. Frem til udgangen af 2017 deltager 
endvidere 4 observatører i bestyrelsens møder. Observatørerne udpeges af 
Ejerkommunerne blandt bestyrelsen i ESØ.

 Kommunalbestyrelserne i Selskabets ejerkommuner kompetenceoverdrager alt 
det affald som kommunerne råder over - med den snitflade, at det fortsat er de 
enkelte Ejerkommuner, der varetager de borgerettede affaldshåndteringsopgaver. 
Der er endvidere åbnet mulighed for, at Ejerkommunerne kan vælge at 
kompetenceoverføre en eller flere af de borgerrettede opgaver.

 Selskabet påbegynder sin drift uden at have nogen egenkapital. Kapital i hhv. 
ESØ og Østdeponi defineres på fusionstidspunktet som overdækninger og 
betragtes dermed som disse selskabers gæld til Ejerkommuner. Disse 
overdækninger skal afvikles over en 5-årig periode.

 Såfremt det nye selskab ønsker låneoptagelse ud over en samlet belåning pa 40 
mio. kr. skal dette forinden godkendes af Ejerkommunernes kommunalbestyrelser 
på et møde.

 Udgifter, samt gæld og hæftelser, der måtte opstå efter fusionens ikrafttræden, 
men som kan henføres til forhold fra et af de to fusionerede selskaber, påhviler 
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alene Ejerkommunerne bag dette selskab. Dette gælder bl.a. i forhold til 
forpligtelser til efterbehandling af de to deponier i hhv. ESØ og Østdeponi.

 En gensidigt forpligtende strategi for interessevaretagelse udarbejdes af 
Ejerkommunerne i det fusionerede selskabs regi. Forventede elementer heri er 
bl.a., at selskabets opgaveløsning skal ske med kommunernes behov i centrum 
med det formål at skabe værdi for den enkelte kommune, og at selskabets 
udbudspolitik skal sikre en god konkurrence.

Administrationen bemærker;
Hedensted Kommunes andel af de penge der er bundet til nedlukningen af deponiet i 
Fasterholdt udgør ca. 6.6. mill. Kr. Mens kommunens andel af overdækningen i selskabet 
udgør et mindre beløb på ca. 1.4 mill. Kr.

En konsekvens af en fusion vil være, at kommunen forpligtiger og binder sig til at 
afsætte alt genanvendeligt affald fra husholdningerne til selskabet. Det vil således ikke 
længere være muligt for kommunen selv at afsætte affaldet, og det er således ikke 
længere kommunen, der indgår aftaler med indsamlere mm. Det er dog understreget, at 
stordriftsfordelene ved det fusionerede selskab skal udnyttes, så selskabets løsninger 
skaber værdi for den enkelte kommune. 
Samt at selskabets udbudspolitik skal sikre en god konkurrence, herunder mulighed for 
at lokale fortsat kan byde på opgaverne. 

I forhold til de opgaver, der fremover skal varestages af selskabet vil det ikke ændres 
radikalt, idet der allerede i dag er kompetenceoverdraget flere af disse opgaver til 
Østdeponi. De få eksisterende kontrakter der er i dag er indgået af kommunen selv, 
fortsætter indtil aftalen udløber. Herefter sker afsætning via det nye selskab.
I forhold til de borgerrettede opgaver, varetager Østdeponi allerede i dag opgaven med 
indsamling af storskrald samt tømning af papirkuberne på affaldsøerne. Disse opgaver 
varetages også fremover uændret af det nye selskab, med mulighed for ophør med 6 
måneders varsel.

Kommunikation
Byrådets beslutning meddeles Østdeponi og øvrige ejerkommuner. Fusionen kræver 
efterfølgende godkendelse i Statsforvaltningen.

Lovgrundlag
Lov om kommunal styrelse

Indstilling
Administrationen indstiller

Indstillingens indhold
at Byrådet tiltræder fusionen af ESØ 90 I/S og Østdeponi på de vilkår, der fremgår af 
fusionsaftalen i beslutningsgrundlaget af 8. september 2015 med bilag, herunder 
vedtægterne for det nye affaldsselskab AFLD I/S.


