
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i AFLD I/S 

onsdag den 21. september 2022 kl. 9.00  

på Vardevej 83 A, 6880 Tarm  

 

 
Beslutningsprotokol 

 
Til stede: Formand, Preben Friis-Hauge, Varde Kommune 

   Næstformand, Steen Christensen, Hedensted Kommune  

   Best. medl. Simon N. Jørgensen, Billund Kommune  

   Best. medl. Anne Marie Søe Nørgaard, Herning Kommune  

   Best. medl. Kasper Pauli Pedersen, Ikast-Brande Kommune 

   Best. medl. Ole Nyholm Knudsen, Ringkøbing-Skjern Kommune 
 

I øvrigt til stede:  AFLD: Direktør, Poul Kristensen  

    AFLD: Underdirektør, Per Nielsen  

    AFLD: Direktionssekretær, Rikke Hornshøj (ref.) 

 

 

 

 

./. 46/22 Fremtidige rammevilkår for AFLD behandlingsanlæg                                     (16020010) 

 Sagen omhandler den fremtidige drift på AFLDs behandlingsanlæg til affald egnet til 

materialenyttiggørelse (genanvendelse) som følge af aftale om Klimaplanen for en 

grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020, lov om ændring af 

miljøbeskyttelsesloven samt ændring af bekendtgørelse om affaldsregulativer, -

gebyrer og aktører m.v. 

                          

  Sagen er senest behandlet på bestyrelsesmøde:  

  den 31. august 2022 – punkt nr. 45/22. 

 

På bestyrelsesmødet den 31. august 2022 blev den overordnede model for den 

videre drift på AFLDs behandlingsanlæg til affald egnet til materialenyttiggørelse 

fastlagt, herunder også model for de kommende udbud af affaldet. Med henblik på at 

fortsætte driften på AFLDs anlæg blev det besluttet at anmelde de relevante 

aktiviteter til Forsyningstilsynet senest den 30. september 2022.  

 

Forsyningstilsynet havde på et informationsmøde den 19. august 2022 udtrykt 

usikkerhed om, hvorvidt et kommunalt fællesskab (efter kommunestyrelseslovens § 

Bilag 5



60) kunne foretage ovennævnte anmeldelse, eller om det skulle være 

kommunalbestyrelserne i de enkelte ejerkommuner. 

 

Forsyningstilsynet har efterfølgende den 31. august 2022 præciseret deres holdning 

hertil. Det fremgår således af en opdateret vejledning, at såfremt anmeldelsen sker af 

det fælles kommunale selskab, så skal der senest den 31. december 2022 fremsendes 

ejerkommunernes bekræftelse på, at selskabet har fået overdraget den tilstrækkelige 

kompetence til at foretage anmeldelsen. Forsyningstilsynets vejledning er vedlagt 

som bilag nr. 46/22-1.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående har AFLD anmodet advokat Pernille Aagaard 

Truelsen fra Advokatfirmaet Energi og Miljø, der har udarbejdet AFLDs vedtægter, 

om en vurdering af, om AFLDs vedtægter rummer den fornødne kompetence, eller 

om der bør rettes henvendelse til kommunalbestyrelserne i de 6 ejerkommuner. 

Vedlagt som bilag 46/22-2 er udtalelse fra Pernille Aagaard Truelsen dateret 7. 

september 2022.  

 

Det er Pernille Aagaard Truelsens vurdering, at der kan rejses fortolkningstvivl i 

forhold til omfanget af kompetence overdragelse. Det er dog vurderingen, at den 

mest nærliggende fortolkning af AFLD´s vedtægter er, at AFLD´s adgang til at 

håndtere affald fra ejerkommunerne også inkluderer adgang til at foretage 

anmeldelse til Forsyningstilsynet. På den baggrund anbefaler Pernille Aagaard 

Truelsen, at AFLD foretager anmeldelse til Forsyningstilsynet under henvisning til 

vedtægternes pkt. 3.1.1 men i samme forbindelse tilkendegiver, at AFLD beder 

ejerkommunerne bekræfte, at AFLD har kompetencen hertil.  

 

Som en ekstra sikkerhed, hvis Forsyningstilsynet skulle komme frem til en beslutning 

om ikke at anerkende, at vedtægterne allerede indeholder en tilstrækkelig 

kompetence, så anbefaler Pernille Aagaard Truelsen slutteligt, at AFLD uagtet 

ovenstående vurderinger beder ejerkommunerne bekræfte, at de vil 

kompetenceoverdrage eller alternativt delegere retten til at foretage anmeldelserne. 

Formulering omkring delegering er oplyst telefonisk den 14. september 2022 og skal 

ses som en mulighed for at imødekomme Forsyningstilsynets tidsfrist, idet en 

egentligt kompetenceoverdragelse udover godkendelse i kommunerne også skal 

godkendes af Ankestyrelsen, hvilket vil være tvivlsomt om det kan nås inden 31. 

december 2022. 

 

På seneste bestyrelsesmøde blev følgende besluttet: 

 

At AFLD foretager anmeldelse til Forsyningstilsynet med mulighed for, 

at kommunalbestyrelserne efterfølgende kan inddrages, hvis der stilles 

et krav herom fra Forsyningstilsynet. 

 

Det er direktionens vurdering, at bestyrelsens tidligere beslutning fortsat er 

dækkende for det videre forløb i forbindelse med anmeldelsen af AFLD 



behandlingsanlæg til affald egnet til materialenyttiggørelse, herunder også den 

involvering af ejerkommunerne, som kommer til at ske jf. ovenstående. 

 

Bilag: 

46/22-1 Forsyningstilsynets vejledning om anmeldelse 

46/22-2 Kompetenceoverdragelse i forhold til Forsyningstilsynet 

 

Direktionen indstiller: 

 

At punktet optages til drøftelse. 

 

Beslutning: 

Punktet blev drøftet. Med henvisning til beslutning på seneste bestyrelsesmøde 

følger man de skitserede anbefalinger fra advokat Pernille Aagaard Truelsen. AFLD 

fremsender forslag til sagsfremstilling til ejerkommunernes videre behandling med 

henblik på at AFLD kan indsende bekræftelse til Forsyningstilsynet inden 31.12. 2022. 

 




