
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
1. Indledning og formål 
 
Energnist I/S har anmodet mig om at fremkomme med forslag til nødvendige 
vedtægtsændringer ved interessentskabets eventuelle erhvervelse af en del af 
selskabskapitalen i Maabjerg Energy Center - BioHeat&Power A/S, som udøver 
virksomhed med kraftvarmeproduktion primært baseret på affaldsforbrænding (2 
kedler).  
 
Det bemærkes, at det af Maabjerg Energy Center - BioHeat&Power A/S drevne kraft-
varmeanlæg (”Måbjergværket”) også i et vist omfang producerer el og varme på 
biomasse (1 kedel) og med anvendelse af naturgas samt biogas som booster på damp-
temperaturen. 
 
Det bemærkes endelig, at Maabjerg Energy Center - BioHeat&Power A/S på 
tidspunktet for udarbejdelsen af dette notat tillige ejer og driver en varmetrans-
missionsledning og derfor tillige udøver varmetransmissionsvirksomhed, men det 
forudsættes, at ejerskab og drift af varmetransmissionsledningen er udskilt fra 
selskabet forinden Energnist I/S’ eventuelle overtagelse af kapitalandele i selskabet. 
 
Nedenfor i afsnit 2 er forslag til nødvendige vedtægtsændringer angivet, idet der i 
afsnit 3 er redegjort kort for vedtægtsændringsforslaget. 
 
 
2. Forslag til vedtægtsændringer 
 
Vedtægternes pkt. 3.5 foreslås ændret til følgende ordlyd: 
 
”Interessentskabet kan helt eller delvist varetage de i pkt. 3.1.1-3.3 nævnte aktiviteter  
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via helt eller delvist ejede kapitalselskaber. Interessentskabet kan endvidere eje 
andele i kapitalselskaber, hvis formål i overvejende grad består i at udføre 
serviceaktiviteter for de kommunalt ejede affaldsselskaber, som er medejere heraf. 
Der skal til enhver tid være en rimelig sammenhæng mellem ejerandel, investeret 
kapital og den mængde serviceopgaver, som sådanne selskaber udfører for 
interessentskabet eller med interessentskabet koncerneforbundne selskaber.” 
 
 
3. Baggrund for og rækkevidde af vedtægtsændringsforslaget 
 
Ovenstående vedtægtsændringsforslag er nødvendiggjort som følge af, at den 
nugældende bestemmelse i vedtægternes pkt. 3.5 er formuleret med det for øje, at der 
sker en selskabsudskillelse af interessentskabets nuværende aktiviteter over i 
kapitalselskabsform, hvor interessentskabet som fremtidigt moderselskab vil udføre 
alle eller visse af de i formålet beskrevne aktiviteter i 100 % ejede aktie- eller 
anpartsselskaber. 
 
Dermed omfatter den nugældende bestemmelse i vedtægternes pkt. 3.5 ikke det 
scenarie, at hele eller dele af de i formålet beskrevne aktiviteter varetages i 
kapitalselskaber, som ikke er 100 % ejede. 
 
Med den ovenfor i afsnit 2 foreslåede formulering vil Energnist I/S – efter en 
vedtagelse heraf – kunne varetage de i formålet beskrevne aktiviteter i regi af kapital-
selskaber uanset størrelsen af Energnist I/S’ kapitalandel. 
 
I og med at Måbjergværket er et primært affaldsbaseret værk, er det endelig min 
opfattelse, at den mindre kraftvarmeproduktion på biomasse (og anvendelse af gassen 
som booster på de 3 kedler) også vil kunne rummes indenfor den ovenfor foreslåede 
formulering af vedtægtsbestemmelsen. 
 
I forhold til rækkevidden af vedtægtsændringsforslaget skal det endelig for en ordens 
skyld bemærkes, at den nye bestemmelse i vedtægterne ikke giver ledelsen i Energnist 
I/S adgang til at erhverve større eller mindre ejerandele i andre selskaber, uden at 
proceduren i vedtægternes pkt. 10.7 er efterlevet. 
 
Således kræver bestemmelsen i vedtægternes pkt. 10.7, at bl.a. beslutninger om 
fusion, anden form for sammenlægning eller længerevarende strategisk samarbejde 
med andre selskaber, vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på et  
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repræsentantsskabsmøde, og at det godkendes på kommunalbestyrelsesmøder hos 
interessent-kommuner, der tilsammen ejer mindst 85 % af Energnist I/S. 
 
 
Aarhus, den 2. november 2018 
 
 
Jacob Sparre Christiansen 
 




