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Blad nr.

Peter Sejersen og Jan R. Christiansen

Dagsorden

17.0 Meddelelser fra formanden
Intet

18.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

18.1 Sag vedr. overdækning på ODV
./.

Energitilsynet har i vedlagte afgørelse truffet beslutning om omkostfordelingen mellem
affald og varme på ODV.
Erik Hansens orientering til efterretning.

Til behandling:
19.0 Takst på komprimatorstation

./.

Som en udløber af Energitilsynets afgørelse i sagen om omkostningsfordelingen mellem
affaldsleverandørerne og Fjernvarme Fyn har ODV i brev af 14. juni 2011 besluttet, at hæve
tipafgiften for levering af affald til ODV fra kr. 365,00/ton til kr. 500,00/ton. Dette brev er
ligeledes sendt til alle private entreprenører, som leverer affald til ODV.
NFS vil sammen med de øvrige affaldsleverandører anke Energitilsynets afgørelse samt
påklage beslutningen om, at den ikke har opsættende virkning. Affaldsleverandørerne Kerteminde, FAKS og NFS har endvidere ved brev fra Advokatfirmaet Energi & Miljø nægtet at
betale den forhøjede tipafgift.
Hvis NFS ikke ændrer taksten tilsvarende, er der stor sandsynlighed for, at vi vil modtage
uforholdsmæssigt meget affald, som NFS derved påtager sig en økonomisk risiko på, såfremt ankesagen i Energiklagenævnet ikke falder ud til affaldsleverandørernes fordel. Merindtægten vil i første omgang blive stående i Renovation A/S, til der foreligger en afgørelse i
Energiklagenævnet.
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Såfremt affaldsleverandørerne har ret i påstanden om opsættende virkning, vil ODV sandsynligvis sænke prisen igen.
Det indstilles,
at prisen for at levere små brændbart til komprimatorstationen hæves fra kr. 585,00 pr. ton til
kr. 720,00 pr. ton for affald leveret efter 1. august 2011,
at NFS bemyndiges til at nedsætte taksten igen såfremt ODV måtte sænke tipafgiften, som
følge af, at anken får opsættende virkning.
Godkendt

20.0 Information
Alle punkter

20.1 Intern information
Alle Punkter

20.2 Ekstern information
Alle Punkter

21.0 Eventuelt
Intet
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