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134.        F: Fusion af affaldsselskaberne ESØ og 
Østdeponi

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om fusionsaftalen mellem affaldsselskaberne Østdeponi og ESØ 
pr. 1.1.2015 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.

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.

 28. januar 2014, Byrådet godkender, 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.

 25. marts 2015, Byrådet godkender, at hensigtserklæringen af 19. december 2013 
forlænges frem til den 31. december 2015

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. 
 
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. 
  
I forhold til de opgaver, der fremover skal varestages af selskabet, vil det for Hedensted 
Kommunes vedkommende 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.
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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.

Administrationen indstiller, 6. oktober 2015, pkt. 169:
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.

Udvalget for Teknik, 6. oktober 2015, pkt. 169:
Anbefales godkendt

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 19. oktober 2015, pkt. 185:
Indstilles godkendt.

Kommunikation

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

Lovgrundlag

Lov om kommunal styrelse

Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Hanne Grangaard, Ole Vind, Hans Kr. Skibby
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