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1.

Favrskov Affald A/S

Køb af areal i forbindelse med udvidelse af genbrugsplads - LUKKET

10. februar 2021

Tidl. politisk behandling
Forventet sagsgang

18. marts 2020
Bestyrelsesmøde online den 23. oktober 2020
Bestyrelsesmøde den 10. februar 2021

Lovgrundlag

Forretningsordenen

SAGENS INDHOLD
Der refereres ikke fra dette punkt.
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2.
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Tillæg til anlægsbevilling – Hammel genbrugsplads

10. februar 2021

Tidl. politisk behandling

Budget 2020

Forventet sagsgang

Bestyrelsesmøde

Lovgrundlag

Budget 2020

SAGENS INDHOLD
Bestyrelsen skal i denne sag tage stilling til en forøgelse af anlægsbevilling til Hammel genbrugsplads på 3 mio. kr. Der er afsat 18 mio. kr. til udførelse af pladsen i
budgettet. Dertil kommer 1 mio. kr. til køb af komprimatorcontainere. Samlet er der
19 mio. kr. til genbrugspladsen i Hammel.
VURDERING
Der er indhentet tilbud fra 6 entreprenører til anlægsarbejdet på Hammel genbrugsplads. Priserne ligger forholdsvis tætte, og laveste bud er afgivet af ENKON A/S.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Det er udarbejdet et notat, hvor priserne fra tilbudsindhentningen fremgår. En del af
ydelserne til genbrugspladsen er bygherreleverenser, hvilket også fremgår af notatet. De indhentede priser ligger ca. 3 mio. kr. og knap 16 % højere end budgetlagt.
Den øgede pris er beskrevet i notatet og skyldes særligt:
•
•
•
•

Merudgifter til støttemure
Øgede udgifter til rørbassiner på pladsen
Højere prisniveau grundet travlhed i branchen
Renovering af den eksisterende bygningsmasse

Projektet granskes sammen med rådgiver og entreprenør med henblik på at finde
besparelser i projektet.
I forbindelse med budgetlægning og takstfastsættelse 2022 gennemgås budgetterne
for renovering af de øvrige pladser for at vurdere behov for ændringer. Det sker med
baggrund i priserne der er indhentet til renovering af Hammel genbrugsplads.
INDSTILLING
Direktøren indstiller til bestyrelsen
1. At bestyrelsen godkender en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til anlæg af Hammel
genbrugsplads, så budgettet i alt er på 22 mio. kr. inkl containerindkøb.
BESLUTNING
Favrskov Affald, 10. februar 2021:
Fraværende: Ingen
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Godkendt.
Bilag
1 Notat – økonomi Hammel genbrugsplads
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3.

Favrskov Affald A/S

Digitalt underskriftsark

10. februar 2021

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert bestyrelsesmedlem, som har deltaget i mødet underskrive ved at trykke på ”godkend” i øverste venstre hjørne.
BESLUTNING
Favrskov Affald, 10. februar 2021:
Fraværende: Ingen
Godkendt.
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