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Parterne

1.1

Mellem undertegnede kommuner:

1)

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

2)

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro

3)

Mariagerfjord Kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro

4)

Rebild Kommune
Hobrovej 88
9530 Støvring

5)

Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg

1.2

( i fællesskab ”Interessentkommunerne” eller hver for sig en ”Interessentkommune”) indgås
herved aftale (”Aftalen”) om sammenlægningen (”Sammenlægningen”) af nedennævnte affaldshåndteringsopgaver i form af etablering af et nyt kommunalt fællesskab i medfør af den
kommunale styrelseslov § 60, stk. 1 under anvendelse af det hidtidige navn, I/S Reno-Nord
(”Fællesskabet” eller ”Reno-Nord”) på følgende nærmere baggrund og

v i l k å r:
2

Aftalens formål

2.1

Formålet med denne Aftale er at give en mere uddybende beskrivelse af bl.a.:

1)

Baggrunden for indgåelsen af nærværende Aftale om sammenlægning af opgaverne i:
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Det nuværende fælleskommunale samarbejde i ”I/S Reno-Nord”, CVR-nr. 46 07 67
53, hjemhørende i Aalborg, drevet fra adressen, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst,
(”det nuværende Reno-Nord”)

b.

Det nuværende fælleskommunale samarbejde, ”I/S Fælles Forbrænding”, CVR-nr.:
46 22 29 54, hjemhørende i Hobro, drevet fra adressen, Hvedemarken 13, 9500
Hobro, (”Fælles Forbrænding”) samt

c.

Det nuværende fælleskommunale samarbejde, ”I/S Mokana”, CVR-nr. 16 59 94 76,
hjemhørende i Aalborg, drevet fra adressen, Langerak 21, 9220 Aalborg Øst, (”Mokana”),

herunder beskrivelsen af disses samarbejdshistoriske baggrunde,

2)

De grundlæggende overvejelser og principper bag Sammenlægningen,

3)

De respektive virksomheder, der overtages og det økonomiske grundlag, som det kommende Samarbejde hviler på,

4)

De nærmere samarbejdsvilkår i det nye Reno-Nord,

5)

De betingelser, som Sammenlægningsaftalen hviler på,

6)

De bilag, der indgår som grundlag for Sammenlægningen,

7)

De ophørsaftaler, der skal indgås i anledning af, at de hidtidige Reno-Nord-, Fælles Forbrænding- og Mokana-samarbejder skal opløses i anledning af indgåelsen af nærværende Aftale, og

8)

Den tidsbegrænsede Tillægsaftale på to år, som indgås med Randers Kommune og Rebild Kommune i tilknytning til ophøret af Fælles Forbrænding-samarbejdet.

2.2

Nærværende Aftale har således karakter af en bindende aftale mellem Interessentkommunerne
om et fremtidigt, fælleskommunalt samarbejde (”Samarbejdet”), og bilagene til Aftalen indgår ligeledes som en bindende bestanddel heraf. Aftalen har desuden til formål:
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dels at indgå som oplysningsgrundlag for kommunetilsynet (Statsforvaltningen) i forbindelse med godkendelsesbehandlingen i medfør af den kommunale styrelseslov, § 60, stk.
1,

-

dels at have funktion som historisk påvisning af, under hvilke omstændigheder det nye
Samarbejde er blevet etableret.

Aftalen indeholder imidlertid også en række egentlige samarbejdselementer af væsentlig betydning for samarbejdsforløbet med den virkning, at Aftalen i forening med bilagene, herunder Vedtægterne, bilag 1 – med tilhørende bilag 1.1 – 1.10 samlet er udtryk for den Samarbejdsaftale i
henhold til den kommunale styrelseslov § 60, stk. 1, som indgås mellem Interessentkommunerne. Som det fremgår af afsnit 6 er der herved i forskellige sammenhænge tale om nogle særskilte vilkår gældende for de første to år af Samarbejdet. En række af vilkårene i Aftalen og bilagene vil derfor finde anvendelse sammen med og skulle læses i sammenhæng med Vedtægterne
under det fremtidige Samarbejde.

3

Samarbejdets historiske baggrund

3.1

Interessentkommunerne indgår hver for sig i aktuelle, fælleskommunale samarbejder, som omfatter de opgaver, som ved nærværende Aftale overføres til det nye fælleskab, hvorfor det er et
nødvendigt led i etableringen af det nye Fællesskab, at de hidtidige opgaveoverførsler til disse
fællesskaber bringes til ophør. Der vil ligeledes i det nedenfor beskrevne omfang skulle ske forskellige virksomhedsoverdragelser fra de hidtidige juridiske enheder til det nye Fællesskab. Det
beskrives i det følgende, hvilke øvrige samarbejder der er tale om. Overordnet vil disse virksomhedsoverdragelser foregå på den måde, at de nuværende opgaveoverførsler tilbageføres til
kommunerne i medfør af de regler, der gælder i de respektive fællesskaber, og hvorefter Interessentkommunerne foretager en fornyet opgaveoverførsel til det nye Fællesskab og samtidigt
foretager en overdragelse (indskud) af deres forholdsmæssige andele af aktiver og passiver på
de vilkår, der fremgår af nedennævnte bestemmelser. Der er i dette afsnit 3 medtaget en beskrivelse af nedenstående, eksisterende samarbejds- og kontraktforhold og de nærmere deltagere heri til en forståelse for baggrunden for det nye Reno-Nord-samarbejde, der opstartes fra
1. januar 2014, henholdsvis 1. januar 2016 og som beskrives nærmere i afsnit 5 (opgaveområderne) og afsnit 6.1 (deltagerområderne)..

3.2

Det nuværende Reno-Nord-samarbejde er indgået mellem de i dette afsnit anførte fem kommuner. Da ingen af disse kommuner indgår i fuldt omfang i Reno-Nord-samarbejdet som følge af
andre samarbejdsforhold fra før kommunesammenlægningen i 2007, er der medtaget en beskrivelse af, dels hvilke oprindelige kommuner den nye kommune er sammensat af, dels hvilken
del af disse, der er tilknyttet Reno-Nord-samarbejdet, nemlig således:
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Brønderslev Kommune:
a.

Sammenlagt af: Brønderslev og Dronninglund kommuner

b.

Deltagerområde i dette samarbejde: Dronninglund kommune

Jammerbugt Kommune:
a.

Sammenlagt af: Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro kommuner

b.

Deltagerområder i dette samarbejde: Pandrup og Aabybro kommuner

Mariagerfjord Kommune:
a.

Sammenlagt af: Arden, Hobro, Hvilsom skoledistrikt (del af Aalestrup kommune),
Hannerup ejerlav (del af Nørager kommune), Hadsund og Mariager (undtagen
Havndal valgdistrikt) kommuner,

b.

4)

5)

Deltagerområde i dette samarbejde: Arden kommune

Rebild Kommune:
a.

Sammenlagt af: (resterende del af) Nørager, Skørping og Støvring kommuner

b.

Deltagerområde i dette samarbejde: Skørping kommune

Aalborg Kommune:
a.

Sammenlagt af: Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg kommuner

b.

Deltagerområder i dette samarbejde: Hals, Sejlflod og Aalborg kommuner,

Dette samarbejde omfatter de opgaver, som nærmere er beskrevet i de for dette fællesskab
gældende vedtægter fra 2011, der indgår som bilag 2.1. Det fremgår af afsnit 4.2 i disse vedtægter, at det nuværende samarbejde mellem disse kommuner ikke omfatter det fulde geografiske omfang i nogen af kommunerne. Den geografiske udstrækning af det område, der henhører
under det nuværende Reno-Nord samarbejde fremgår af indtegningen på vedlagte kortbilag, bilag 3.1. Som beskrevet nedenfor i afsnit 5.6 foretages der en vægtning af befolkningstallene i
deltagerområderne.

3.3

Fælles Forbrænding-samarbejdet er indgået mellem de i dette afsnit anførte tre kommuner. Da
ingen af disse kommuner indgår i fuldt omfang i Fælles Forbrænding-samarbejdet som følge af
andre samarbejdsforhold fra før kommunesammenlægningen i 2007, er der medtaget en be-
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skrivelse af, dels hvilke oprindelige kommuner den nye kommune er sammensat af, dels hvilken
del af disse, der er tilknyttet Fælles Forbrænding-samarbejdet, nemlig således:

1)

Mariagerfjord Kommune:
a.

Sammenlagt af: Arden, Hobro, Hvilsom skoledistrikt (del af Aalestrup kommune),
Hannerup ejerlav (del af Nørager kommune), Hadsund og Mariager (undtagen
Havndal valgdistrikt) kommuner

b.
2)

Deltagerområder i dette samarbejde: Hobro og Mariager kommuner

Randers Kommune:
a.

Sammenlagt af: Langå (undtagen de tre sydligste sogne), Nørhald, Purhus, Randers kommuner samt Havndal-valgdistrikt (tidligere Mariager kommune) og den
vestlige halvdel af Sønderhald kommune,

b.

Deltagerområder i dette samarbejde: Nørhald og Purhus kommuner samt Havndal
valgdistrikt

3)

Rebild Kommune:
a.

Sammenlagt af: (resten af) Nørager, Skørping og Støvring kommuner

b.

Deltagerområde i dette samarbejde: Nørager kommune

Dette samarbejde omfatter de opgaver som nærmere er beskrevet i de for dette fællesskab
gældende vedtægter fra 2006, der indgår som bilag 2.2. Det nuværende samarbejde mellem
disse kommuner omfatter ikke det fulde geografiske omfang i nogen af kommunerne. Den geografiske udstrækning af det område, der henhører under det nuværende Fælles Forbrænding
samarbejde fremgår af indtegningen på vedlagte kortbilag, bilag 3.2. Som beskrevet nedenfor i
afsnit 5.6 foretages der en vægtning af befolkningstallene i deltagerområderne.

3.4

Mokana-samarbejdet er indgået mellem følgende seks kommuner, der alle indgår i deres helhed i dette samarbejde:

1)

Jammerbugt Kommune

2)

Mariagerfjord Kommune

3)

Rebild Kommune

4)

Skive Kommune
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6)

Vesthimmerlands Kommune
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Dette samarbejde omfatter en række forskellige opgaver vedrørende håndtering af farligt affald
som nærmere er beskrevet i de for dette fællesskab gældende vedtægter fra 2008/2009, der
indgår som bilag 2.3. Den geografiske udstrækning af det område, der henhører under det nuværende Mokana samarbejde fremgår af indtegningen på vedlagte kortbilag, bilag 3.3.

3.5

I/S Reno-Nord har indgået overenskomst (betegnet ”Overenskomsten”, som omfatter det i afsnit
6.2 anførte hoveddokument med tilhørende bilag, herunder efterfølgende tilpasninger) med Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen om fjernvarmelevering. Der henvises om denne Overenskomst til nedenfor afsnit 5.4 (en af Kerneopgaverne) og afsnit 6.2.

3.6

Fælles Forbrænding har indgået følgende samarbejdsaftaler med Mariager Fjord Kommune:

1)

Samarbejdsaftale af 11./12. august 2009 vedrørende retablering af jorddepot, Fragdrupvej 10 A, Ø. Doense, 9500 Hobro,

2)

Samarbejdsaftale af 19. maj/16. juni 2011 vedrørende forskellige affaldshåndteringsopgaver for kommunen,

3)
3.7

3.8

Samarbejdsaftale af 26. februar/1. marts 2013 vedrørende genbrugspladser.

Fælles Forbrænding har indgået følgende samarbejdsaftaler med Rebild Kommune:

1)

Samarbejdsaftale om drift af genbrugsplads i Mejlby

2)

Samarbejdsaftale vedrørende erhvervs adgang til genbrugspladser

Fælles Forbrænding har indgået en overenskomst med Hobro Varmeværk A.m.b.a. Der henvises om denne overenskomst til nedenfor under afsnit 6.2, 2).

3.9

Aalborg Kommune, Jammerbugt Kommune og Rebild Kommune er desuden deltagere i Renovest I/S, som er et fællesskab bestående af Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg
kommuner, hvor disse kommuner indgår i dette kommunale fællesskab med følgende tidligere
kommuner:
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1)

Jammerbugt Kommune: med området for den tidligere Brovst Kommune

2)

Rebild Kommune: med området for den tidligere Støvring Kommune

3)

Aalborg Kommune: med området for den tidligere Nibe Kommune

idet disse kommuner hver for sig har opsagt deres deltagelse i dette fællesskab til udtræden
den 31. december 2015.

3.10 Jammerbugt Kommune er desuden deltager i I/S Thyra, Thyregionens Affaldsbehandling, som
er et fællesskab bestående af Jammerbugt Kommune, Morsø Kommune og Thisted Kommune,
hvor:

1)

Jammerbugt Kommune indgår med området for den tidligere Fjerritslev Kommune,

idet Jammerbugt Kommune ligeledes har opsagt sin deltagelse i dette fællesskab til udtræden
den 31. december 2015.

3.11 Aalborg Kommune har i 2008 indgået Opgaveoverførselsaftale i medfør af styrelseslovens § 60,
stk. 1 med Reno-Nord vedrørende elektronikskrot, hvidevarer og lyskilder. Der henvises til vedlagte kopi af dette dokument, bilag 2.4.

4

Baggrunden for Sammenlægningen

4.1

Beslutningen om indgåelsen af nærværende Samarbejde har til formål at søge at imødegå og
opfylde en række øgede, samfundsmæssige og driftsmæssige krav, såvel på nationalt som på
EU plan, til kommunernes opgaveudførelser på affaldsområdet, herunder i relation til:

1)

Udnyttelse af ressourcerne i affaldet til opfyldelse af stillede målsætninger i samfundet,

2)

Effektiv og økonomisk rentabel drift med optimering af kapacitetsudnyttelsen,

3)

Etablering af en tilstrækkelig størrelse til oparbejdning af nødvendig viden og know how,

4)

Optimering af servicemulighederne over for borgerne og virksomhederne.
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5

Samarbejdets opgaveområder - den fremtidige struktur

5.1

Samarbejdets opgaveområder udgøres overordnet set af en sammenlægning af de opgaveområder hos Interessentkommunerne, der hidtil er blevet udført i følgende organisationer:

1)

De opgavetyper, der indgår i Reno-Nord-samarbejdet (betegnet ”Reno-Nordvirksomheden”),

2)

De opgavetyper, der indgår i Fælles Forbrænding-samarbejdet (betegnet ”Fælles Forbrænding-virksomheden”),

3)

5.2

De opgavetyper, der indgår i Mokana-samarbejdet (betegnet ”Mokana-virksomheden”).

Herudover er det hensigten, at Fællesskabet skal kunne forestå yderligere opgaveområder og
opgavetyper, som håndteres af Interessentkommunerne selv på dette område, og som disse
senere måtte beslutte at lade udføre i Fællesskabet, og som ligeledes efterfølgende vil skulle
godkendes af kommunetilsynet i henhold til § 60, stk. 1 i den kommunale styrelseslov. Den ydre
ramme for, hvilke opgaver Fællesskabet således kan påtage sig, udgøres af de driftsopgaver på
affaldshåndteringsområdet, som en kommune lovligt vil kunne udføre. Det fremgår dog af Vedtægterne afsnit 3.3, sidste punktum, at Fællesskabet vil kunne drive varmeproduktionsanlæg
baseret på andre energikilder end affald, eventuelt i form af et datterselskab. Det er aftalt, at de
nye vedtægter for det nye Samarbejde skal opbygges efter den hidtidige vedtægtsmodel for det
nuværende Reno-Nord-samarbejde med de ændringer og tilføjelser, som er en naturlig følge af
den beskrevne sammenlægning. Det er en del af denne vedtægtsmodel, at der kan indgås efterfølgende opgaveoverførselsaftaler – inden for den i dette afsnit beskrevne formålsramme –
mellem den enkelte Interessentkommune og bestyrelsen på vegne de øvrige Interessentkommuner svarende til hidtidig bemyndigelsesordning i vedtægterne.

5.3

Ved indgåelsen af denne Aftale har Interessentkommunerne konkret besluttet at overføre de
opgaver, som er beskrevet i underbilagene til de nedenfor i afsnit 8 beskrevne Vedtægter for
dette nye Fællesskab, jf. bilag 1. I underbilagene er beskrevet:

1)

De konkrete affaldshåndteringsopgaver (opgavetyperne), som henhører under Fællesskabet opgaveområde ved opstarten af det nye Samarbejde (genanvendelsesopgaver,
andre nyttiggørelsesopgaver og bortskaffelsesopgaver),

2)

Hvilke affaldsproducenter disse opgaver angår (husholdninger, erhvervsvirksomheder og
offentlige institutioner)
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I hvilket omfang den enkelte Interessentkommune ikke måtte have overført alle sine opgaver på de anførte områder, herunder ikke alle opgaver for hele kommunens geografiske område.

5.4

De til Samarbejdet overførte opgaveområder er opdelt i følgende hovedkategorier, idet bemærkes, at de under punkt 1) – 2) anførte opgaver betegnes ”Kerneopgaver”:

1)

”Forbrændingsopgaver” - som omfatter drift af Fællesskabets forbrændingsanlæg i Aalborg og i Hobro, jf. bilag 1.1,

2)

”Deponeringsopgaver” - som opfatter drift af Fællesskabets deponianlæg, jf. bilag 1.2

3)

”Betonknusningsopgaver” - som omfatter drift af Fællesskabets betonknusningsanlæg,
der er placeret på samme ejendom som deponianlægget under punkt 2), jf. bilag 1.3

4)

”Farligt affald-opgaver” – som omfatter de opgavetyper, der hidtil har været udført af Mokana, jf. bilag 1.4.

5)

”Elektronikskrot mv.,” som alene omfatter Aalborg Kommune, og som omfatter de affaldstyper, der er beskrevet i bilag 2.4,

6)

”Opgaveoverførsel Mariagerfjord Kommune”, som opfatter opgavetyper, der hidtil har været udført af Fælles Forbrænding, jf. bilag 1.8

5.5

Som anført ovenfor under afsnit 3 indgår nogle af Interessentkommunerne i andre kommunale
fællesskaber, blandt andet som en virkning af kommunesammenlægningerne i 2007. Det følger
af afsnit 3.9 og 3.10, at nogle af områderne først indgår under det nye Reno-Nord samarbejde
med virkning fra 1. januar 2016. Det er angivet i de under afsnit 6.1 anførte kortbilag, hvilke
geografiske områder der indgår under det nye Fællesskab med virkning fra 1. januar 2014, og
hvilke yderligere områder der først indgår med virkning fra 1. januar 2016.

5.6

I de tilfælde, hvor en Interessentkommune ikke – med en konkret opgaveoverførsel - indgår i
Fællesskabet med hele kommunens geografiske område, skal der foretages en opgørelse af
kommunens forholdsmæssige deltagelsesforpligtelse i Fællesskabet ud fra forholdet mellem befolkningstallene i det omfattede og det ikke omfattede område. Disse befolkningstal reguleres
som beskrevet nedenfor under afsnit 8.2, punkt 2) med et tillæg for antal sommerhuse i de respektive områder. Det skal fremhæves, at angivelsen og opgørelsen over omfattede og ikke
omfattede områder alene er angivet af beregningstekniske årsager til brug i de sammenhænge,
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der er beskrevet i denne Aftale og i Vedtægterne for det nye Samarbejde. Hver enkelt Interessentkommune er naturligvis i sin egenskab af juridisk person fuld deltager som Interessentkommune, ligesom der heller ikke i Interessentkommunerne foregår nogen fysisk opdeling af,
hvilke affaldsmængder der hidrører fra hvilke områder i Interessentkommunen. Den del af affaldet produceret i Interessentkommunen, der leveres til Fællesskabet, udgør således en forholdsmæssig andel af den samlede mængde i kommunen beregnet efter det anførte regulerede
indbyggertalskriterium. For den enkelte Interessentkommune vil der kunne være en forskel fra
affaldskategori/affaldshåndteringsopgave til affaldskategori/affaldshåndteringsopgave, hvorvidt
Interessentkommunen indgår i denne beregningsmæssige henseende med hele sit geografiske
område eller alene med en begrænset del heraf. Denne opgørelse skal foregå konkret ud fra
hver enkelt kategori eller opgave for sig. Som beskrevet nedenfor under afsnit 8.2, punkt 2 foretages beregningen af ejerandel og den interne hæftelsesfordeling ligeledes efter samme regulerede indbyggertalskriterium, dog skal fremhæves, at der i henseende til beregning af ejerandel
og hæftelsesfordeling og herfra afledte rettigheder og forpligtelser alene skal ske sådan medregning af de områder, for hvilke der er sket overførsel af begge de to Kerneopgaver, Forbrændingsopgaver og Deponeringsopgaver. Overførsel af andre opgavetyper, som måtte omfatte
andre geografiske områder, eventuelt hele området i en Interessentkommune, indgår således
ikke i beregningsgrundlaget for ejerfordelingsnøglen og hæftelsesfordelingsnøgle og indgår følgelig ej heller i grundlaget for beregningen af antallet af bestyrelsesmedlemmer, jf. nedenfor afsnit 8.2, punkt 6) og Vedtægterne afsnit 6.1, punkt 1).
5.7

Som beskrevet nedenfor i afsnit 7 nødvendiggør det nye Samarbejde, at der sker opløsning af
samarbejderne i Fælles Forbrænding og Mokana, samt at det nuværende Reno-Nord – der i
praksis anvendes som det ”fortsættende” samarbejde – ændres i så væsentligt et omfang, at
der er i realiteten er tale om etableringen af et nyt kommunalt fællesskab, hvorfor der også vil
skulle ske en opløsning af det nuværende Reno-Nord-samarbejde.

6

Samarbejdets virksomhed og åbningsbalance - vilkårene for Sammenlægningen og driften
De omfattede geografiske områder

6.1

Det nye Samarbejde skal træde i kraft med virkning fra den 1. januar 2014. Ekspeditionen af
vedtagelsen i de relevante byråd – såvel i relation til det nye Fællesskab som angivet i afsnit 1.1
som i relation til de udtrædende kommuner ved opløsningerne som beskrevet i afsnit 7 - skal
fremmes bedst muligt, og der skal søges godkendelse heraf hos Statsforvaltningen i medfør af
§ 60, stk. 1 (og § 60, stk. 3 i relation til opløsningerne) i den kommunale styrelseslov umiddelbart herefter med henblik på at søge en godkendelse snarest herefter. Under henvisning til afsnit 5.5 indgår følgende geografiske områder under Samarbejdet – idet disse områder definitionsmæssigt opdeles i ”Oprindelige Områder” (som er de områder, der i henhold til afsnit 3.2 og
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3.3 indgår under det nuværende Reno-Nord samarbejde og det nuværende Fælles Forbrænding-samarbejde) og ”Udvidelsesområder” (som er de yderligere områder, der i henhold til punkt
1), litra c og punkt 2), litra b og e indlægges under Samarbejdet fra de respektive tidspunkter) med virkning fra:

1)

1. januar 2014:

a.

Brønderslev Kommune:

tidligere Dronninglund Kommune

b.

Jammerbugt Kommune:

tidligere Pandrup og Aabybro kommuner

c.

Mariagerfjord Kommune:

tidligere Arden, Hobro, Hvilsom skoledistrikt (del af
Aalestrup kommune), Hannerup ejerlav (del af Nørager kommune), Hadsund og Mariager (undtagen
Havndal valgdistrikt) kommuner, idet bemærkes, at
Hadsund-området er et ”frit” område og derfor principielt indgår som et Udvidelsesområde allerede fra den
1. januar 2014. Der henvises dog herved til afsnit 6.8,
1) i slutningen,

d.

Rebild Kommune:

tidligere Skørping Kommune

e.

Aalborg Kommune:

tidligere Hals, Sejlflod og Aalborg kommuner.

Den geografiske udstrækning af det område, der fra 1. januar 2014 indgår under det nye
Reno-Nord samarbejde, fremgår af bilag 1.6. Under henvisning til beskrivelsen under afsnit 3.2 af den nuværende udstrækning af de omfattede geografiske områder hos Interessentkommunerne bemærkes, at det nye samarbejde fra 2014 omfatter alle de Oprindelige Områder, bortset fra Mariagerfjord Kommune, hvor der sker en udvidelse af samarbejdsområdet med de øvrige anførte områder ud over Arden, Udvidelsesområderne.

2)

1. januar 2016:

Med virkning fra denne dato indtræder yderligere følgende områder for følgende Interessentkommuner:

a.

Brønderslev Kommune:

ikke yderligere områder

b.

Jammerbugt Kommune:

tidligere Brovst og Fjerritslev kommuner

Side 13 af 41

Dato

20. november 2013

Sammenlægningsaftale

(Udvidelsesområder)
c.

Mariagerfjord Kommune:

tidligere Hadsund Kommune (udvidelsesområde)

d.

Rebild Kommune:

ikke yderligere områder

e.

Aalborg Kommune:

tidligere Nibe Kommune (Udvidelsesområde).

Den geografiske udstrækning af det område, der fra 1. januar 2016 indgår under det nye
Reno-Nord samarbejde, fremgår af bilag 1.7.

Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune og Aalborg Kommune indgår således
fra 1. januar 2016 med disse kommuners fulde områder, medens Brønderslev Kommune
fortsat ikke deltager med den tidligere Brønderslev Kommune (indgår i AVV), og Rebild
Kommune fortsat ikke deltager med den resterende del af tidligere Nørager Kommune og
den tidligere Støvring Kommune.

Virksomhedsoverdragelser – Overenskomsten om varmeleverance
6.2

Etableringen af det nye Samarbejdes virksomhed vil som anført overordnet komme til at bestå
af en sammenlægning af de hidtidige virksomheder drevet i Reno-Nord, i Fælles Forbrænding
og i Mokana, jf. opgavebeskrivelserne i afsnit 5, dog med de nærmere beskrevne ændringer i
deltagerkredsen og deltagelsesomfanget som beskrevet i afsnit 6.1. Der vil derfor skulle ske en
række ”virksomhedsoverdragelser” pr. Samarbejdets skæringsdag, den 1. januar 2014. Dette
sker i det i nærværende Aftale med nedennævnte bilag beskrevne omfang og på de ligeledes
beskrevne vilkår. Der skal herved ske iagttagelse af de i forbindelse med virksomhedsoverdragelse gældende regler og procedurer, herunder særligt i relation til medarbejdernes retsstilling
ved virksomhedsoverdragelse. Som et led i denne virksomhedsoverdragelse sker der også en
overdragelse/overtagelse af de gældende aftaler vedrørende levering af varme fra de to affaldsforbrændingsanlæg i henholdsvis Aalborg og Hobro, idet der nærmere herom gælder og er aftalt følgende:

1)

Vedrørende forbrændingsanlægget i Aalborg:

a.

Overenskomsten om levering af varme fra forbrændingsanlægget i Aalborg, jf. afsnit 3.5, er indgået den 16. maj 2006 mellem det nuværende Reno-Nord som varmeleverandør og Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne (Fjernvarmeforsyningen) som aftager. Overenskomsten består af hoveddokumentet, betegnet
”Overenskomst om levering af varme fra I/S Reno-Nord, ovnlinje 3 og 4 til Aalborg
Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Fjernvarmeforsyningen” (betegnet ”Fjern-

Side 14 af 41

Dato

20. november 2013

Sammenlægningsaftale

varmeforsyningen”), dateret den 16. maj 2006 samt de i dette dokument beskrevne
fem bilag, bilag 1 – 5 med efterfølgende justeringer. Hver part har et samlet sæt af
de underskrevne dokumenter, hvortil herved henvises. Denne Overenskomst overgår til/overtages af det nye Reno-Nord-samarbejde på helt uændrede vilkår, hvilket
vil sige med helt uændrede rettigheder og forpligtelser for begge parter (et ”successionsprincip”).

b.

Fjernvarmeforsyningen – og dermed dennes fjernvarmebrugere – bevarer samme
rettigheder og forpligtelser, som gælder i forhold til den nuværende kontraktsituation med det nuværende Reno-Nord (successionsprincippet). Overenskomsten baserer sig på, at Reno-Nord skaffer den mulige mængde affald til brug for forbrændingsanlæggets produktion af varme (og el). Ved samarbejdsudvidelsen erstattes
en del af de eksterne affaldsmængder med en forøget affaldslevering fra Interessentkommunerne.

c.

Med hensyn til fordeling af den Rationaliseringsgevinst, der er beskrevet under afsnit 6.10 i forhold til fastsættelsen af prisen for levering af varme, henvises til aftalen under denne bestemmelse.

d.

Interessentkommunernes tiltræden af denne Aftale er udtryk for en tiltræden af en
sådan overdragelse/overtagelse, herunder at Aalborg Kommunes tiltræden ligeledes betragtes som en tiltræden på vegne af Fjernvameforsyningen.

2)

Vedrørende forbrændingsanlægget i Hobro:

a.

Den i afsnit 3.8 beskrevne overenskomst mellem Fælles Forbrænding og Hobro
Varmeværk A.m.b.a. er indgået den 17. maj/8. juli 1999 med tilhørende bilag 1 – 6.
Hver part har et samlet sæt af de underskrevne dokumenter, hvortil herved henvises. Denne samarbejdsaftale overgår til/overtages af det nye Reno-Nordsamarbejde på helt uændrede vilkår, hvilket vil sige med helt uændrede rettigheder
og forpligtelser for begge parter (et ”successionsprincip”).

b.

Interessentkommunernes tiltræden af denne Aftale er udtryk for en tiltræden af en
sådan overdragelse/overtagelse.
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Opløsning af de eksisterende fællesskaber
6.3

Som det er angivet dels i afsnit 3.1 dels mere detaljeret nedenfor vil den formelle gennemførelse af disse overdragelser ske fra de enkelte Interessentkommuner i form af indskud i Fællesskabet, idet de nuværende kommunale fællesskaber – Reno-Nord, Fælles Forbrænding og Mokana – skal opløses med skæring pr. 31. december 2013. Disse opløsninger sker i overensstemmelse med opløsningsreglerne herfor. (Som det fremgår af afsnit 3.3 og 3.4 samt 6.1 er
der ikke fuld identitet mellem deltagerne i Reno-Nord, Fælles Forbrænding og Mokana og det ny
Fællesskab). Herved tilbageføres de forholdsmæssige andele af de enkelte fællesskabers
”virksomheder” – med dettes aktiver og passiver, rettigheder og forpligtelser, herunder medarbejdere – pr. 31. december 2013 til de respektive deltagerkommuner. Disse indskyder derpå –
med virkning pr. 1. januar 2014 – deres andele heri til det nye Fællesskab i det omfang, som er
beskrevet i nærværende Aftale, jf. herved den nedenfor anførte Åbningsbalance og angivelserne i bilag 1.1 – 1.4 og 1.8. Der henvises med hensyn til opløsningerne nærmere til afsnit 7 og
vedrørende Interessentkommunernes indskud i det nye Samarbejde til afsnit 6.6 om vilkårene
for udarbejdelse af Åbningsbalancen.

Overgangsordning for Randers Kommune og del af Rebild Kommune
6.4

Der etableres en særskilt – opgavemæssigt, geografisk og tidsmæssigt begrænset - overgangsordning, for så vidt angår samarbejdsophøret i Fælles Forbrænding - Fælles Forbrænding-virksomheden - idet Randers Kommune (Nørhald og Purhus-områderne) og Rebild Kommune (Nørager-området) fortsætter deres deltagelse i dette samarbejde i hidtidigt omfang i det
nye Samarbejde i det nye Reno-Nord indtil den 31. december 2015 som nærmere beskrevet i
afsnit 6.11. Der henvises til nedenfor afsnit 6.7 om regnskabsmæssige regler for denne to årige
samarbejdsperiode og til afsnit 6.11 om den formuemæssige opgørelse ved henholdsvis indtræden i og udtræden af det nye Samarbejde, herunder det der omtalte bilag 4 – Tillægsaftalen.

Grundprincipper
6.5

Nærværende Aftale om ”virksomhedssammenlægninger” – med tilknyttede Vedtægter – er baseret på følgende grundprincipper:

1)

Et princip om, at der ikke ved Aftalen må ske nogen formueoverførsel fra en interessentkommune til en anden interessentkommune, hverken i form af aktiver/rettigheder eller
gældsposter/forpligtelser (betegnet ”ligestillingsprincippet”), jf. herved afsnit 6.6.

2)

Et princip om, at en eventuel merværdi hidrørende fra tiden før udvidelsen skal fordeles
blandt Interessentkommunerne ud fra de oprindelige fordelingstal, (betegnet ”merværdiprincippet”), jf. herved afsnit 6.7.
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Et princip om, at der ikke sker nogen form for værdimæssige uddelinger til nogen af Interessentkommunerne.

Åbningsbalancen
6.6

Der skal udarbejdes en åbningsbalance for det nye Samarbejde pr. ikrafttrædelsesdatoen, den
1. januar 2014 (”sammenlægningsbalancen”). Åbningsbalancen skal være revideret af en revisor (der anvendes samme revisionsfirma i Reno-Nord og Mokana. Det er aftalt, at dette revisionsfirma derfor skal forestå revisionen, men i samarbejde med Fælles Forbrændings revisor).
Åbningsbalancen vil efterfølgende skulle indgå som et bilag til denne Aftale. Åbningsbalancen
skal udarbejdes efter følgende retningslinjer:

1)

Der skal tages udgangspunkt i de godkendte og reviderede årsrapporter for Reno-Nord,
Fælles Forbrænding og Mokana for året 2012 og de deri anvendte og godkendte regnskabsprincipper. Parterne er bekendt med disse virksomheders respektive regnskabsprincipper. Disse årsrapporter med balancer pr. 31. december 2012 indgår som bilag 5.1
– 5.3. Årsrapporterne for 2013 skal udarbejdes efter samme regnskabsprincipper, som er
gældende for årsrapporterne 2012 i de respektive fællesskaber, idet disse indgår som
grundlag for indgåelsen af opløsningsaftalerne i de enkelte fællesskaber som beskrevet
nedenfor i afsnit 7.

2)

Ligeledes med skæringsdag pr. 31. december 2013 skal der udarbejdes ”regulerede balancer”, hvor de regnskabsmæssige værdier i de tre fællesskaber reguleres på grundlag
af ensartede regnskabsprincipper. De heraf følgende, regulerede balancer indgår som
grundlaget for åbningsbalancen,

3)

Åbningsbalancen skal således være en sammenskrevet åbningsbalance indeholdende de
separate – ”regulerede” - regnskabstal for de respektive virksomheder, der lægges ind
under fællesskabet. Der vil i tilslutning til åbningsbalancen blive udarbejdet følgende,
særskilte bilag for:

-

”Reno-Nord-virksomheden”,

-

”Fælles Forbrænding-virksomheden”,

-

”Mokana-virksomheden”,

omfattende en beskrivelse af, hvad der indgår i de respektive ”virksomhedsoverdragelser”, herunder omfattende den væsentligste del af:

a.

Hvilke driftsaktiviteter,
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b.

Hvilke aktiver og aktivtyper, herunder eventuelle faste ejendomme og pladser,

c.

Hvilke væsentlige rettigheder og kontrakter,

d.

Hvilke forpligtelser og typer af forpligtelser,

e.

Hvilke medarbejdere (i hovedtræk, hvis det ikke præcist kan fastlægges),

der overføres til det nye Fællesskab. Bilagene herfor vil følgelig indgå som en del af
grundlaget for åbningsbalancen.

4)

Åbningsbalancen skal udarbejdes ud fra vedhæftede ”Retningslinjer for Åbningsbalance
for Reno-Nord-samarbejdet”, bilag 6, der er udarbejdet af parternes revisionsfirmaer.
Retningslinjerne er bindende for Parterne. Der er heri beskrevet:

a.

Efter hvilke principper de enkelte aktivtyper skal værdiansættes pr. 1. januar 2014,

b.

Opgørelsesprincipperne for de gældsposter og forpligtelser, der medovertages,
herunder hvorledes der skal forholdes med eventualforpligtelser og tilsvarende forpligtelser. Der skal herved foretages fornødne afsætninger for de enkelte anlæg
mv. af ikke regnskabsførte forpligtelser - herunder for fremtidige retableringer, efterbehandlinger eller andre ikke regnskabsførte/afsatte, fremtidige forpligtelser som kommer til at påhvile det nye Samarbejde, og som derfor skal opgøres pr.
skæringsdagen, jf. grundprincippet om, at der ikke overtages forpligtelser vedrørende noget af de tidligere samarbejder, som ikke udtrykkeligt er angivet i åbningsbalancen. I tilfælde af, at den i nuværende Reno-Nord værende rentesikringsaftale,
der udløber i 2022, skulle blive indfriet før udløb, betales de ekstra omkostninger
herved af den nuværende interessentskabskreds i Reno-Nord. jf. afsnit 3.2.

c.

Principperne for udfærdigelse af skærings- og refusionsopgørelse pr. 1. januar
2014 for alle relevante indtægter og udgifter, herunder personaleforpligtelser, lejemål m.v.

d

De enkelte Interessentkommuners kapitalkonti ved Samarbejdets opstart.

e.

Som anført i samme bilag baserer sammenlægningerne sig på det økonomiske
grundprincip, at der ikke skal ske erlæggelse af nogen udligningssum – foretages
noget kapitalindskud til interessentskabet - fra nogen af interessentkommunerne
med det sigte at bringe de respektive indskudskapitalbeløb op på et ensartet niveau. Med det formål at udligne sådanne forskelle i indskudsbeløb, beregnet i forhold til et indbyggertalskriterium ud fra de omfattede områder, jf. afsnit 5.6, er der
aftalt en forrentningsordning som beskrevet i afsnit 6.15.
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Åbningsbalancen og skærings- og refusionsopgørelserne skal i øvrigt udarbejdes ud fra
objektive og forsvarlige regnskabsprincipper.

6)

Under henvisning til afsnit 6.4 og afsnit 6.11 bemærkes, at driften fra den 1. januar 2016
fortsat er baseret på den åbningsbalance, der udarbejdes pr. 1. januar 2014, med de reguleringer der følger af driften og de regnskabsmæssige disponeringer og dermed udarbejdede årsrapporter for årene 2014 og 2015, samt af, at Randers Kommune og en del af
Rebild Kommune udtræder af Samarbejdet pr. 31. december 2015, hvor deres ejerandele
overdrages forholdsmæssigt til de øvrige Interessentkommuner, og deres kapitalandele
indfries. Den heraf resulterende balance i årsrapporten for 2015 pr. 31. december 2015
vil således udgøre ”åbningsbalancen” pr. 1. januar 2016 for de tilbageværende fem Interessentkommuner. Grundprincipperne for det økonomiske samarbejde mellem Interessentkommunerne fra 1. januar 2016 – hvor der som anført dels sker en udtræden af Randers Kommune og en del af Rebild Kommune, jf. afsnit 6.4 og afsnit 6.11, dels sker en
udvidelse med nogle yderligere områder, som beskrevet i afsnit 6.1, punkt 2) – er beskrevet i bilag 6.1, ”Økonomiske samarbejdsprincipper”. Disse gælder frem til udgangen af
2022, hvor der sker indfrielse af det nuværende energilån (banklån) vedrørende kraftvarmeanlægget i Aalborg.

7)

Under henvisning til bilag 7, afsnit 3.1, sidste stykke fremhæves, at en eventuel indfrielse
af rentesikringsaftalen før dens udløb i 2022 skal finansieres af interessentkommunerne i
det nuværende I/S Reno-Nord, jf. afsnit 3.2.

De regnskabsmæssige regler for det nye samarbejde – interne prissætninger
6.7

Med hensyn til de regnskabsmæssige regler for Samarbejdet i det nye Reno-Nord er der aftalt
følgende:

1)

Grundlaget for regnskabsaflæggelsen og udarbejdelsen af årsrapporten udgøres af den i
henhold til afsnit 6.6 udarbejdede åbningsbalance pr. 1. januar 2014,

2)

Regnskabet udarbejdes i henhold til de i Vedtægterne afsnit 12 anførte regler,

3)

For overgangsperioden 2014 og 2015 udarbejdes der særskilte delregnskaber på vilkår
som nærmere beskrevet i afsnit 6.8.

4)

Under henvisning til afsnit 6.4 og bilag 4, Tillægsaftalen med Randers Kommune og Rebild Kommune for denne to årige periode, bemærkes, at der ved ophøret af samarbejdet
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med disse to kommuner ved udgangen af 2015 skal ske en sædvanlig opgørelse af eventuel overdækning eller underdækning og berigtigelsesmæssig regulering heraf i forbindelse med udarbejdelsen af udtrædelsesopgørelsen pr. 31. december 2015,
5)

Først med virkning fra regnskabsåret 2016 foretages der en fælles regnskabsmæssig opgørelse for alle de omfattede områder under et og med fælles gebyrordninger. Der henvises herved til afsnit 6.6 om åbningsbalancen og de økonomiske samarbejdsprincipper fra
denne dato.

6)

For så vidt angår de i afsnit 6.1 beskrevne Udvidelsesområder, gælder der de i afsnit 6.9
beskrevne, særlige prissætningsprincipper for leverancerne af dagrenovation til forbrænding, gældende for perioden frem til 31. december 2022, jf. dog den i afsnit 6.1, 1), litra c
samt afsnit 6.8 anførte særlige aftale for Hadsund-området for 2014 og 2015.. Efter denne dato overgås til en ensartet prissætning af denne affaldskategori.

7)

Med hensyn til den ekstraordinære rationaliseringsgevinst – i form af en række omkostningsbesparelser – som affødes via nuværende sammenlægning, henvises til den i afsnit
6.10 beskrevne aftale, gældende for perioden frem til 31. december 2022. Efter denne
dato overgås til en ligestillet ordning.

8)

I den ”Supplerende beretning” til årsrapporten indsættes beregninger over de resulterende takster for Interessentkommunernes levering af affald.

9)

Ifølge Vedtægterne afsnit 5 er der aftalt en kørselsudligningsordning for dagrenovation,
der ”tilføres interessentskabets behandlingsanlæg”. Dette vil i praksis sige de to affaldsforbrændingsanlæg i henholdsvis Aalborg og Hobro. Med hensyn til denne ordnings nærmere
indhold og beregninger henvises til bilag 1.5. Ordningen administreres af Reno-Nord som
et selvstændigt regnskab for Interessentkommunerne, men indgår som et tillæg til RenoNords regnskab uden dog at indgå i takstberegningen.

10)

Det er Interessentkommunernes holdning, at der i tilfælde af, at energiprismyndighederne i
henhold til afsnit 6.10.2, punkt 1), litra c måtte træffe den afgørelse, at der skal ske en tildeling af en del af den i afsnit 6.10 beskrevne rationaliseringsgevinst til ”forbrænding/varmesiden” (varmebrugerne), skal indregnes en kompensationsordning til fordel for
de af Interessentkommunerne, der på denne måde mister en del af rationaliseringsgevinsten, og som betales af de to Interessentkommuner, Aalborg Kommune og Mariagerfjord
Kommune, hvis varmebrugere på denne måde får tildelt en andel af rationaliseringsgevinsten. Der er tale om en kompensationsordning ”krone for krone”, som skal være gældende
for samme periode, som fordelingsordningen af Fordelingspuljen er gældende. Denne
kompensationsordning indregnes beregningsteknisk i den i punkt 9) beskrevne kørselsud-
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ligningsordning. Denne kompensationsordning forelægges således for kommunetilsynet til
godkendelsesbedømmelse i henhold til den kommunale styrelseslov § 60, stk. 1 i forbindelse med godkendelsesprocessen af denne Sammenlægningsaftale. Den enkelte Interessentkommune vil være berettiget til over for kommunetilsynet at afgive en nærmere begrundelse for sine synspunkter bag denne kompensationsordning. Der er enighed blandt
alle Interessentkommuner om at acceptere den juridiske bedømmelse/afgørelse heraf, som
kommunetilsynet kommer til i sin godkendelsesproces. Der henvises til beregningseksemplet for denne kompensationsordning i bilag 1.5.1.

Delregnskaber for 2014 og 2015
6.8

I regnskabsårene 2014 og 2015 skal der udarbejdes – ud over pligtige delregnskaber i henhold
forsyningslovgivningen og anden lovgivning, herunder for de to forbrændingsanlæg - særskilte
delregnskaber – og dermed særskilte takstfastsættelser og særskilte delopgørelser/-betalinger
for Interessentkommunerne - for hvert af de i afsnit 6.1 anførte virksomhedsområder – RenoNords, Fælles Forbrændings og Mokanas virksomhedsområder under det nye Samarbejde.
Disse delregnskaber skal udarbejdes for de respektive delvirksomhedsområder i henhold til de
regnskabsprincipper, som er anført i bilag 6.1 og bilag 5.1 – 5.3 (de hidtidige regnskabsprincipper i disse respektive fællesskaber), nærmere således:
1)

Hvert af disse delregnskaber for disse to år skal udarbejdes på grundlag af de respektive
delvirksomheders driftsregnskaber, idet man på indtægtssiden fortsætter med de særskilte gebyrfastsættelser efter de hidtidige principper og i øvrigt særskilte opgørelser og betalinger blandt de oprindelige interessentkommuner og de oprindeligt omfattede områder
(idet dog bemærkes, at der, for så vidt angår Reno-Nord virksomheden som anført i afsnit
6.1, punkt 1), litra c er sket en udvidelse af de områder hos Mariagerfjord Kommune allerede fra den 1. januar 2014, som indgår under dette virksomhedsområde, hvorfor disse
områder således også indgår i delregnskabet for Reno-Nord virksomheden). Idet der
henvises til afsnit 6.1, 1) vedrørende området for den tidligere Hadsund Kommune, som
ikke indgår i nogen af de involverede fællesskaber, men således er et ”frit” område, bemærkes, at der for perioden 2014 og 2015 er indgået en særskilt leveringsaftale mellem
Mariagerfjord Kommune og nuværende Reno-Nord, hvilken aftale fortsætter uændret i
disse to år. Med virkning fra 1. januar 2016 indgår Hadsund-området på linje med de øvrige Udvidelsesområder og med fortsat levering til forbrændingsanlægget i Aalborg.

2)

I delregnskaberne for disse to år indregnes desuden en fordeling af de fælles, overordnede administrative, ledelsesmæssige og andre omkostninger af overordnet, fælles karakter
(det kan være faste omkostninger, men også ikke-faste omkostninger, eventuelt enkeltstående omkostninger, kan falde ind under den kategori af omkostninger, som ud fra
sædvanlige, regnskabsmæssige regler og betragtninger kan henføres hertil) ud fra en -
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generelt eller konkret fastsat - fordelingsnøgle i forhold til de enkelte funktionsområder,
hvor det af bestyrelsen besluttes, dels hvilke omkostningstyper eller konkrete omkostningsbeløb, der indgår under dette kriterium, dels den fordelingsnøgle for den enkelte
omkostningstype eller den konkrete omkostning, der skal gælde. Bestyrelsens afgørelse
skal være baseret på et objektivt grundlag (fx tidsregistrering for administrative omkostninger og andre omkostningstyper og forholdsmæssig fordeling på andet objektivt grundlag for bestemte andre omkostninger af denne kategori). Generelt formulerede retningslinjer skal forelægges revisionen til vurdering og udtalelse.

Prissætning for Udvidelsesområderne - markedspris
6.9

Et af de centrale temaer under forhandlingerne mellem Interessentkommunerne om indgåelsen
af det nye Samarbejde har været prissætningen af dagrenovationen fra Udvidelsesområderne,
som leveres til forbrænding enten på forbrændingsanlægget i Aalborg eller på forbrændingsanlægget i Hobro. Der har indgået følgende, principielle grundsynspunkter blandt kommunerne:

1)

Fra Interessentkommunerne bag Udvidelsesområderne, at de er nødsaget til at sikre sig
en ”markedspris-ordning” - som en maksimumprismodel for dem set i forhold til RenoNords listepriser (betegnet ”Listepriser”), som er de priser der betales af Interessentkommunerne gældende for de Oprindelige Områder - idet der er tale om affaldsmængder,
som de frit kan afsætte, og

2)

Et synspunkt fra Interessentkommunerne bag de Oprindelige Områder, at de er nødsaget til at sikre sig – som en minimumsprismodel for dem - at en sådan ”markedspris” for
Udvidelsesområderne ikke måtte kunne komme under de marginale, variable omkostninger for de to forbrændingsanlæg, således som dette begreb er defineret i bilag 6.1 (betegnet ”Minimumsprisen”), idet de skal sikre sig, at det ikke bliver dyrere at modtage disse
mængder end ikke at modtage dem.

6.9.1 På baggrund af disse synspunkter er der opnået enighed om følgende prismodel for denne affaldskategori fra Udvidelsesområderne i den anførte periode frem til udgangen af 2022:

1)

Denne markedsprismodel skal først gælde med virkning fra 1. januar 2016, fra hvilken dato der gælder den fælles takstordning.

2)

Der skal arbejdes med en markedsprismodel, som principielt skal opgøres for et regnskabsår ad gangen. Parterne er enige om, at der er tale om nogle ganske særlige affaldsprodukter, som ikke umiddelbart er frit bevægelige på tværs af landegrænser, og
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hvor prissætningen her i landet ofte sker via EU-udbud, hvorfor der således ikke kan siges at findes et reelt, frit ”marked” og dermed en klar markedsprisdannelse. For at finde
en praktisabel model, er Parterne derfor blevet enige om den under afsnit 6.9.1 pkt. 3-6
anførte prissætningsmodel.

3)

Der er aftalt følgende markedsprismodel:

a)

Der tages udgangspunkt i en basis-markedspris (”takst”) for 2013 på kr. 300/ton –
tre hundrede kroner pr. ton – eksklusive moms. Dette beløb udgør prisen for affaldet inklusive alle nuværende skatter og afgifter og leveret på de respektive forbrændingsanlæg,

b)

Denne basis-markedspris indeksreguleres således, at prisen/taksten for 2013 er at
betragte som basisbeløb, som skal reguleres en gang årligt i forhold til ændringerne i nettoprisindekset. Reguleringen sker med virkning fremad, idet reguleringen
sker af basisbeløbet, og idet nettoprisindekset for oktober 2013 betragtes som basisindekset for reguleringen. Reguleringen foretages ud fra indekstallet for oktober
måned forud for reguleringsåret. Første regulering sker med virkning for kalenderåret 2016, idet reguleringen sker ud fra indekstallet for oktober 2015, og så fremdeles.

c)

Basis-markedsprisen reguleres med enhver fremtidig ændring i de nuværende
skatter og afgifter og/eller indførelse af nye skatter og afgifter.

d)

Basis-markedsprisen vil ligeledes kunne ændres i medfør af bestemmelserne i afsnit 6.9.1 pkt. 4-6.

4)

Såfremt en af parterne (en Interessentkommune som leverandør eller Reno-Nord som aftager) måtte mene, at den efter punkt 3. resulterende pris/takst ikke længere svarer til
”markedsprisen” for denne affaldskategori, kan den pågældende part kræve nedsat en
voldgift, som med bindende virkning for parterne træffer afgørelse om ”markedsprisens”
størrelse for det kommende regnskabsår. Begæring om nedsættelse af en voldgift skal
være fremsat senest den 1. marts og voldgiftens afgørelse skal foreligge senest den 1.
oktober samme år. Voldgiften køres efter reglerne hos Voldgiftsinstituttet. En sådan tvist
skal afgøres ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet
vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

5)

En i medfør af punkt 4 af voldgiftsretten fastsat pris kan dog aldrig sættes til en højere
pris end den til enhver tid for Reno-Nord gældende listepris (den pris, som skal betales
ved levering fra de Omfattede områder) og ej heller til en lavere pris end de variable,
marginale omkostninger, jf. ovenfor under punkt 2).
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Der henvises til bilag 1.10, Dækningsbidrag/markedspris.

6.9.2 Såfremt det besluttes at nedlukke forbrændingsanlægget i Hobro, jf. herved kompetencereglen i
Vedtægterne afsnit 9.7, skal det forbrændingsegnede affald fra de tidligere Hobro og Mariager
kommuner leveres til forbrændingsanlægget i Aalborg. Disse mængder prissættes i overensstemmelse med markedsprisreglerne i nærværende afsnit 6.9. Mariagerfjord Kommune afholder
dog selv transportomkostningerne til Aalborg.

Rationaliseringsgevinst - bindinger
6.10

Et andet centralt forhandlingstema blandt Interessentkommunerne har været, hvorledes
følgende temaer og interesser har skullet håndteres i samarbejdsmæssig henseende:

6.10.1

1)

Den rationaliseringsgevinst (betegnet ”Rationaliseringsgevinsten”), der på det organisatoriske plan opnås via Sammenlægningen i det nye Reno-Nord sammenlignet med
driften af det nuværende I/S Reno-Nord, det nuværende I/S Fælles Forbrænding og
det nuværende I/S Mokana hver for sig i form af sparede, årlige omkostninger, jf. den
af Rambøll udarbejdede oversigt, der indgår som bilag 9, og som er beregnet ud fra
de under forhandlingsprocessen frembragte oplysninger, og den deraf følgende beløbsansættelse (”Fordelingspuljen”), er således udtryk for det bedst mulige skøn,

2)

De bindinger, som de øvrige Interessentkommuner påtager sig ved indgåelsen i det
nye Samarbejde sammenholdt med den interesse, som Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen, har i at have en fast leverance af varme fra forbrændingsanlægget i
Aalborg til gavn for den af denne kommune ejede og drevne varmeforsyningsvirksomhed. Tilsvarende er der i Interessentkommunernes drøftelser og indbyrdes interesseafvejninger indgået, at der bag forbrændingsanlægget i Aalborg ligger et varmemarked, der gør det muligt også at afsætte varmen fra det forbrændingsegnede affald i
sommerperioden. Derimod har varmemarkedet i Hobro ikke samme ikke mulighed for
at aftage den samlede, potentielle varmeproduktion, som kan produceres på dette forbrændingsanlæg.

3)

Den kommunale interesse i at tilstræbe, at så stor en del af den samlede mængde af
forbrændingsegnet affald, som skal anvendes på forbrændingsanlæggene, ikke
mindst på forbrændingsanlægget i Aalborg, hidrører fra Interessentkommunerne egne
affaldsmængder.

4)

De lovpligtige hensyn, der følger af, at alle de opgaver, som indgår under Interessentskabets virksomhed, jf. afsnit 5, er reguleret efter regler om hvile i sig selv-princippet.
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Konklusionen af interessentkommunernes undersøgelser og drøftelser om fordeling:
6.10.2

Med baggrund i de under afsnit 6.10.1 anførte betragtninger er der blevet aftalt en fordeling
af Fordelingspuljen blandt de involverende aktører og opgaveområder efter følgende retningslinjer gældende for perioden frem til udgangen af 2022, idet der henvises til den beløbsmæssige opgørelse og redegørelse med de fordelingsprincipper og fordelingsnøgler,
som er beskrevet i bilag 1.9:

Fordelingen på forbrændingsopgaverne – ”forbrænding/varmesiden” og ”forbrænding/affaldssiden”:

1)

Den ene del af Fordelingspuljen tilskrives ”forbrændingsopgaverne” på forbrændingsanlæggene i henholdsvis Aalborg og Hobro. Med ”forbrændingsopgaverne” menes
den del af det nye Reno-Nords affaldshåndteringsopgaver på de to forbrændingsanlæg, som har tilknytning til forbrænding af affaldet og samproduktionen af varme begge steder samt produktion af elektricitet på forbrændingsanlægget i Aalborg. (Rent
sprogligt betegnes i nærværende sammenhæng de øvrige af de under afsnit 5 angivne, overførte opgaver ”de øvrige affaldshåndteringsopgaver”, ligesom forbrændingsopgaverne internt er opdelt i betegnelserne: ”forbrænding/varmesiden” og ”forbrænding/affaldssiden”). Der er herom aftalt følgende:

a.

I bilag 1.9, skema 1, er indsat den på aftaletidspunktet vurderede, overordnede
fordeling mellem forbrændingsopgaverne og de øvrige affaldshåndteringsopgaver af Fordelingspuljen,

b.

Med forbehold for energiprismyndighedens tilkendegivelse, jf. litra c. nedenfor,
er det Interessentkommunernes holdning, at hele den del af Fordelingspuljen,
der efter en sådan overordnet vurdering vil være at fordele på forbrændingsopgaverne, skal tildeles udelukkende til ”forbrænding /affaldssiden”, og at der således ikke skal ske nogen tildeling heraf til ”forbrænding/varmesiden” (varmebrugerne), samt at denne del af Fordelingspuljen skal fordeles indbyrdes blandt
Interessentkommunerne på samme måde og efter samme fordelingsnøgle, som
er beskrevet nedenfor under punkt 3).

c.

Det er herved aftalt, at Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen forelægger
spørgsmålet om, hvorvidt forbrændingsanlæggenes andel af Fordelingspuljen
bestående i den forventede reduktion i forbrændingsanlæggenes fællesomkostninger til administration i henhold til reglerne i varmeforsyningsloven og energi-

Side 25 af 41

Dato

20. november 2013

Sammenlægningsaftale

prismyndighedernes praksis kan tildeles udelukkende til affaldssiden, for Energitilsynet til afgørelse, samt at de øvrige Interessentkommuner, hver for sig eller
samlet, vil være berettiget til at fremsende deres indlæg i denne forelæggelsesproces. Interessentkommunerne erklærer at ville acceptere den afgørelse af
dette spørgsmål, som energiprismyndighederne kommer frem til (Energitilsynet,
med eventuelt Energiklagenævnet som klagemyndighed). Ved forelæggelsen
for Energitilsynet informeres Energitilsynet om, at der mellem interessentkommunerne er enighed om, at det er en grundlæggende forudsætning for Sammenlægningsaftalen, at der ikke i anledning af Sammenlægningsaftalen og den
tilhørende forventede rationaliseringsgevinst (Fordelingspulje) tilhørende forbrændingsanlæggene, skal ske ændring i de eksisterende varmeoverenskomster, herunder ej heller af de i disse overenskomster aftalte omkostningsfordelingsnøgler mellem ”forbrænding /affaldssiden” og ”forbrænding/varmesiden”, jf.
herved afsnit 6.2, 1), litra a og 6.2, 2), litra a. I bilag 1.9, skema 1, er indsat den
på aftaletidspunktet vurderede fordeling både for det ”scenarie”, at der ikke skal
ske nogen tildeling til varmebrugerne, og for det ”scenarie”, at der skal ske en
intern fordeling mellem ”forbrænding /affaldssiden” og ”forbrænding / varmesiden”.

d.

I forbindelse med den årlige fastsættelse af priserne for det kommende år, skal
der foretages en konkret vurdering af, om der skal ske ændringer i den eksterne
fordelingsnøgle mellem forbrændingsopgaverne og de øvrige affaldshåndteringsopgaver, jf. tillige aftalen iht. punkt 6.7 litra 10) ovenfor. Denne vurdering
skal foretages på samme grundlag og under iagttagelse af samme regler og kriterier som ved opgørelsen af de indledende fordelingsnøgler ved Aftalens opstart. Der henvises herved til de under afsnit 6.8, punkt 2) anførte principper.

Fordelingen på de øvrige affaldshåndteringsopgaver:

2)

Af bilag 1.9, skema 1, fremgår ligeledes, hvorledes den øvrige del af Fordelingspuljen
fordeles på de enkelte af de øvrige opgaver, nemlig på deponiopgaverne (jf. bilag 1.2),
betonknusningsopgaverne (jf. bilag 1.3), opgaverne vedrørende farligt affald (”Mokana”, jf. bilag 1.4)), WEEE-opgaverne (overført fra Aalborg Kommune, jf. bilag 2.4),
opgaverne angående opgaveoverførslerne vedrørende genbrug fra Mariagerfjord
Kommune (jf. bilag 1.8). Der gælder herom følgende:

a.

Der henvises til bilag 1.9, skema 1, hvor de på aftaletidspunktet vurderede, interne fordelingsnøgler mellem de øvrige affaldshåndteringsopgaver er beskrevet,
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I forbindelse med den årlige fastsættelse af priserne for det kommende år, skal
der på tilsvarende vis som under punkt 1) foretages en konkret vurdering af, om
der skal ske ændringer i den interne øvrige fordelingsnøgle.

Fordelingen af ”forbrænding/affaldssidens” andel af Fordelingspuljen internt mellem
Interessentkommunerne:

3)

Med hensyn til den under punkt 1) anførte andel af Fordelingspuljen, som tilfalder
”forbrænding/affaldssiden”, er der aftalt følgende indbyrdes fordeling mellem Interessentkommunerne:

a.

Idet Aalborg Kommune har en primær og selvstændig interesse i, at der tilføres
det i Aalborg Kommune beliggende forbrændingsanlæg, både på kort og lang
sigt, større mængder af forbrændingsegnet affald fra Interessentkommunerne,
er det aftalt, at denne del af Fordelingspuljen alene skal fordeles mellem de fire
andre kommuner, idet det herved er lagt til grund, at denne ordning ikke vil kunne medføre en forøgelse af affaldsbehandlingsprisen for Aalborg Kommunes affaldsproducenter,

b.

Denne del af Fordelingspuljen fordeles internt mellem de anførte fire Interessentkommuner i form af at reducere behandlingsprisen for det fra disse leverede, kommunalt indsamlede og modtagne, forbrændingsegnede affald, nemlig i
form af dagrenovation. Den interne fordeling foregår på grundlag en mængdefordelingsnøgle for det enkelte år.

6.10.3

Denne aftale om fordeling af Fordelingspuljen er udtryk for en del af den samlede, bindende
Aftale mellem Interessentkommunerne. En ændring heraf kræver derfor efterfølgende tiltræden af den enkelte Interessentkommune. Af bilag 9 fremgår, hvilke organisatoriske poster,
der er bortrationaliseret, og hvilke beløb, den enkelte post indgår med. Dette bilag og de til
grund for udarbejdelsen af dette bilag liggende forundersøgelser - såvel med de enkelte poster som med de enkelte beløb - indgår således som et bindende aftalegrundlag for alle Interessentkommunerne. Såfremt der skal ske en ændring heri kræver dette følgelig en udtrykkelig vedtagelse med angivelse af såvel den ændrede post som det ændrede beløb, som
skal udgå af denne beregning. Denne aftalevirkning har sammenhæng med, at Fællesskabets virksomhed er under fortsat forandring og udvikling, såvel med hensyn til opgaveindhold
og –omfang som med hensyn til de kommende bestyrelsers eventuelle strategiske ønsker
omkring driften, og at bestyrelsesanliggender som udgangspunkt kan besluttes ved alminde-

Side 27 af 41

Dato

20. november 2013

Sammenlægningsaftale

ligt stemmeflerhed. Nærværende bestemmelse har derfor også karakter af en minoritetsbeskyttelse.

6.10.4

Under respekt af det i afsnit 6.10.3 beskrevne princip (minoritetsbeskyttelsen) skal der i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten foretages en årlig, størrelsesmæssig revisionskontrol og eventuel regulering i forhold til de faktisk realiserede besparelser i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i bilag 9 a.

Nærmere om overgangsordningen for Randers Kommune og del af Rebild Kommune
6.11

Denne overgangsordning etableres ved, at opgaveudførelsen for disse kommuner, hidrørende
fra samarbejdet i Fælles Forbrænding, med virkning fra 1. januar 2014 lægges ind under det
nye Samarbejde i det nye I/S Reno-Nord, således at disse to kommuner indgår som en del af
dette Samarbejde på dette således afgrænsede opgaveområde samt geografiske område og for
den tidsbegrænsede periode frem til 31. december 2015, hvor de automatisk og dermed uden
særskilt opsigelse eller særskilt aftale udtræder af det nye I/S Reno-Nord. Af praktiske grunde
formaliseres denne del af den samlede aftale i form af en særskilt ”Tillægsaftale til Sammenlægningsaftalen”, jf. bilag 4, idet følgende aftaleelementer skal fremhæves fra dette bilag:

1)

Som beskrevet i dette bilag og nedenfor under afsnit 7.2, 2), foretages der en endelig opgørelse af disse to kommuners andel i formuen i Fælles Forbrænding pr. 31. december
2013, således at der ikke skal foretages nogen ny økonomisk opgørelse ved udtrædelsen
den 31. december 2015, bortset fra den regulering, der er beskrevet i afsnit 6.7, punkt 4).
Udtrædelsesvilkårene vil dog fortsat skulle godkendes af kommunetilsynet efter styrelseslovens § 60, stk. 3. Bestyrelsen bemyndiges til på de øvrige Interessentkommuners vegne at forestå alle ekspeditionerne omkring denne udtrædelse.

2)

Det fremgår af Tillægsaftalen, bilag 4, afsnit 5.3, punkt 4, at begge de to kommuner ved
udtræden af det nye Reno-Nord pr. 31. december 2015 også udtræder af det solidariske
ansvar i det nye I/S Reno-Nord, som et interessentskab er baseret på, og at de tilbageværende kommuner skal friholde dem for de bekrevne hæftelser. Med hensyn til det
nærmere indhold heraf og den nærmere forståelse heraf henvises til formuleringen i bilag
4.

3)

Der henvises til bilag 4, underbilag B, vedrørende opgavebeskrivelsen.

Virksomhedsoverdragelserne – refusion – fortsat hæftelse
6.12 Der udarbejdes ikke formelle overdragelsesaftaler ud over de i denne Aftale beskrevne vilkår og
bilag. Nærværende Aftale kombineret med åbningsbalancen får derved karakter af en overdra-
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gelsesaftale. Retningslinjerne for Åbningsbalancen er vedhæftet de fornødne lister og beskrivelser over de aktiver, der overdrages, og de passiver og forpligtelser, der medfølger. Der udfærdiges også lister i forhold til de medarbejdere, der medfølger med angivelse af disses ansættelsesvilkår. Der skal indhentes tiltrædelseserklæringer i fornødent omfang fra kontraktsamarbejdspartnere. Med hensyn til problemstillingen om hæftelsesforpligtelserne og interne refusionsforhold mellem Interessentkommunerne i forhold til de sammenlagte virksomheder gælder
følgende principper:

1)

Det i afsnit 6.5, 1) anførte grundprincip om, at Interessentkommunerne som udgangspunkt hver for sig i deres indbyrdes forhold skal dække de forpligtelser, der hidrører fra
hvert af de respektive samarbejder, således at der grundlæggende ikke sker nogen overflytning af forpligtelser, der påhviler en kommune i henhold til et af de tre fællesskaber, til
en anden kommune, som ikke har deltaget i dette fællesskab. Herunder, at der ikke sker
en ændring i det indbyrdes hæftelsesomfang som følge af en ændring i omfanget af det
kommende Samarbejde,

2)

Dette grundprincip bevirker, at der som udgangspunkt skal gælde et fuldt regulerings- og
refusionsforbehold – altså uanset den eksterne, solidariske hæftelse - i forholdet mellem
Interessentkommunerne vedrørende samtlige forpligtelser, uanset art og størrelse, i det
omfang disse relaterer sig til perioden forud for skæringsdagen (i det omfang en sådan
forpligtelse vil kunne afdækkes via de fremtidige gebyropkrævninger, bevarer den enkelte
Interessentkommune på det interne plan sin ret hertil. Hvor der i henhold til bestemmelserne i dette afsnit er behov for en regulering mellem Interessentkommunerne i forhold til
de oprindelige interessentskabsforhold, skal denne regulering som udgangspunkt tilstræbes gennemført via regulering af kapitalkontiene).

3)

Som en undtagelse til dette princip gælder de gældsposter og forpligtelser, som udtrykkeligt i medfør af den i afsnit 6.6 anførte åbningsbalance overtages af det nye fællesskab
som et led i opgørelsen af de enkelte Interessentkommuners kapitalindskud:
a.

Hvor der er tale om beløbsfastsatte gældsposter og forpligtelser (kendte forpligtelser og kendte størrelser af disse forpligtelser), sker der er hertil svarende gældsfritagelse i det tidligere fællesskab,

b.

Hvor der er tale om kendte forpligtelser (forpligtelsernes art), men ikke en (præcist)
kendt størrelse af denne forpligtelse, er sådanne forpligtelser i bilag 6 af revisorerne betegnet som ”hensatte forpligtelser”, og der er i bilaget under afsnittet herom
fremhævet nogle forpligtelsestyper, hvor det kan være forbundet med usikkerhed
at opgøre den præcise størrelse (tjenestemandspension, arealretablering, deponi-
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er, forbrænding af affald). I forbindelse med den konkrete udarbejdelse af åbningsbalancen er det aftalt, at der skal foretages en så kvalificeret opgørelse som muligt
af disse forpligtelsestyper, og som skal opgøres ud fra et forsigtighedsprincip. Afvigelser – såvel i forøgende som i formindskende retning - mellem de senere realiserede udgiftsstørrelser og de størrelser, der afsættes i Åbningsbalancen, skal principielt indgå i en tilsvarende økonomisk regulering (og eventuel egentlig betaling)
mellem Interessentkommunerne, herunder i forhold til eventuelle udtrådte interessentkommuner. Der skal dog ske en indeksregulering af beløbet i Åbningsbalancen
svarende til reguleringsmodellen under afsnit 6.9, 3) litra b. Såfremt en del af den
faktiske udgift må tilskrives forhold efter skæringsdagen, skal der ske en forholdsmæssig fordeling mellem de to hæftelsesgrupper. Som en bagatelgrænse er dog
aftalt, at der ikke skal ske en regulering, såfremt afvigelsen ikke overstiger 5 – fem
– procent af den indeksregulerede sum.
4)

Hvor der derimod er tale om en forpligtelse, der enten har været ukendt eller dog ikke er
medtaget i de overtagne forpligtelser i Åbningsbalancen, og som, helt eller delvist, må tilskrives forhold relateret til perioden før 1. januar 2014 (som i bilag 6 er betegnet ”eventualforpligtelser”), påhviler sådanne forpligtelser (helt eller delvist) fortsat interessentkommunerne i de respektive fællesskaber. Dette gælder også, selvom der er tale om aktiver
eller aktiviteter, der er medoverført til det nye Reno-Nord. Dette gælder blandt andet,
men således ikke begrænset hertil, eventuelle miljøforpligtelser. Der er således ikke i
hæftelsesmæssig henseende tale om en fortsættelse af den hidtidige drift, men om etableringen af et helt nyt, kommunalt fællesskab med virkning fra den 1. januar 2014. Denne
Aftale med de tilknyttede Vedtægter hviler derfor på det i afsnit 6.5, 1) anførte grundprincip om, at der ikke ved Aftalen må ske nogen formueoverførsel fra en Interessentkommune til en anden Interessentkommune, hverken i form af aktiver/rettigheder eller gældsposter/forpligtelser.

”Hypotetisk merværdi” - Aalborg forbrændingsanlæg
6.13

Under henvisning til det i afsnit 6.5, 2) anførte merværdiprincip er det i forbindelse med overvejelserne om nærværende sammenlægning drøftet, hvorledes der skulle forholdes, såfremt der
skulle indtræffe en værdimæssig opskrivning af det nuværende Reno-Nords forbrændingsanlæg
i Aalborg i forhold til dets bogførte værdier. Dette kunne være i tilfælde af et salg til en udenforstående tredjemand eller på en eventuel anden måde, hvorved der måtte ske en opskrivning til
en eventuelt højere markedsværdi. (Disse overvejelser er blandt begrundet i, at der i forbindelse
med nogle ikke gennemførte fusionsplaner er blevet foretaget en vurdering af anlægget til en
skønnet genanskaffelsesværdi. Denne var på vurderingstidspunktet væsentligt højere end den
bogførte værdi.) Som følge af gældende regler om pligt til at drive interessentskabets anlæg ud
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fra et hvile i sig selv-princip udløses en sådan potentiel merværdi ikke ved nærværende samarbejdsudvidelse. Men for det tilfælde, at en sådan begivenhed måtte indtræffe, har det været de
nuværende interessentkommuners ønske at indgå en aftale om, hvorledes en sådan merværdi
ville skulle fordeles blandt de nuværende interessentkommuner og de kommende Interessentkommuner i forhold til fordelingsnøglen før og efter. En sådan potentiel værdiopskrivning betegnes i denne Aftale som den ”hypotetiske merværdi”. Der er aftalt følgende regler for fordelingen
af en sådan hypotetisk merværdi, idet bemærkes, at disse vilkår – ud fra rent praktiske grunde –
alene angives i nærværende Aftale og ikke i Vedtægterne, men desuagtet udgør bindende samarbejdsregler mellem de fremtidige Interessentkommuner:

1)

Den hypotetiske merværdi opgøres som forskellen mellem den på det pågældende skæringstidspunkt aktuelle, bogførte værdi af anlægget og salgsprisen (eller anden form for
pris, der fastsættes ved den aktuelle begivenhed) efter fradrag af relevante salgs- og andre omkostninger, korrigeret for interessentkommunernes andel af stamkapitalen, indskudskapitalen, renter af indskudskapitalen samt rentesikringsaftalen. Den bogførte værdi
reguleres løbende – også efter Aftalens skæringsdag – med de eventuelle fremtidige investeringer, der gøres i anlægget.

2)

Den merværdi, der således måtte fremkomme efter punkt 1), fordeles mellem de nuværende deltagerkommuner og de fremtidige Interessentkommuner efter henholdsvis den
gamle ejerfordelingsnøgle (gældende fordelingsnøgle frem til 31. december 2013) og den
ny ejerfordelingsnøgle (fordelingsnøglen gældende fra 1. januar 2014) således:

a.

Der skal anvendes en 16 – seksten – årig nedskrivningsmodel på pro anno basis
(1/16-del pr. kalenderår og ved en del af et kalenderår en forholdsmæssig andel af
året) regnet fra 1. januar 2007 og dermed udløbende pr. 31. december 2022), idet
der således pr. denne Aftales ikrafttræden er sket en nedskrivning med 7/16-dele
(den interne fordeling efter hidtidige vedtægter i forhold til de nuværende interessentkommuner i det nuværende Reno-Nord og Jammerbugt Kommune opretholdes)

b.

Denne nedskrivningsmodel bevirker, at en merværdi konstateret den 1. januar
2023 og senere udelukkende skal fordeles efter den ny ejerfordelingsnøgle (”konstateres” skal betragtes som skæringsdagen i den aftale eller tilsvarende, hvorved
merværdien fremkommer),

c.

Indtræder skæringsdagen i perioden mellem 1. januar 2014 og 31. december 2022
skal der ske en forholdsmæssig fordeling mellem de to ejerfordelingsnøgler. Sker
der fx et salg med skæring pr. 31. december 2015, fordeles 9/16-dele (den ned-
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skrevne del) af merværdien efter den ny fordelingsnøgle og 7/16-dele (den ikkenedskrevne del) efter den gamle fordelingsnøgle.

3)

Der vedlægges beregningseksempler i henhold til nærværende bestemmelse som bilag
7.

”Hypotetisk merværdi” - Hobro forbrændingsanlæg
6.14 Der skal gælde et tilsvarende princip om merværdi som beskrevet i afsnit 6.13, for så vidt angår
forbrændingsanlægget i Hobro. Der henvises herved ligeledes til bilag 7, der også gælder som
beregningseksempel for dette anlæg.

Forrentning egenkapital
6.15 Der er enighed om, at der ikke skal ske nogen indskudsmæssig udligning af eventuelle forskelle
i de enkelte Interessentkommuners andele af den bogførte formue i åbningsbalancen i forhold til
deres ejerandele i Fællesskabet. Som følge af det i afsnit 6.5, 1) anførte grundprincip fører dette
følgelig til, at den bogførte formue i åbningsbalancen – og efterfølgende – skal opdeles i:

1)

En stamkapital: denne opgøres som en multiplikation af:

a.

det antal indbyggere – for så vidt angår samarbejderne i det hidtidige Reno-Nord
og det hidtidige Fælles Forbrænding baseret på indbyggertallene, for så vidt angår
Kerneopgaver - i den enkelte Interessentkommune, der i henhold til afsnit 6.1 i
Samarbejdsaftalen indgår i beregningen af fordelingsnøglen (den beskrevne andel
af det samlede indbyggerantal i interessentkommunen), medens opgørelsen for
Mokana-samarbejdet foretages på grundlag af det samlede antal indbyggere i den
enkelte interessentkommune, idet Mokana-opgaverne ikke indgår under begrebet
”Kerneopgaver”)

b.

med formuen opgjort pr. indbygger i den interessentkommune, som har den laveste gennemsnitlige formue,

c.

Stamkapitalen opgøres hver for sig ud fra de respektive deltagerområder i RenoNord og Fælles Forbrænding på den ene side samt for Mokana på den anden side
(som følge af, at der er forskellig indbyggermæssig deltagelse for disse to grupper
af samarbejder, idet Mokana-samarbejdet omfatter samtlige indbyggere i de deltagende kommuner).
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En forrentet indskudskapital: denne kapital udgøres af den del af den enkelte interessentkommunes formue, der overstiger stamkapitalen.

Intern rente
6.16 Der skal beregnes en intern rente af den under afsnit 6.15 anførte, forrentede indskudskapital.
Denne rente beregnes som en pro anno rente med en rentesats svarende til den til enhver tid
gældende officielle diskonto med et tillæg på 2 – to - procent. Den interne rente tillægges Interessentkommunernes respektive kapitalkonti. Der sker ikke nogen udbetaling af tilskrevne renteindtægter. Der sker som udgangspunkt ej heller nogen opkrævning af en intern renteudgift,
som i så fald reguleres over kapitalkontoen. Den enkelte Interessentkommune kan dog vælge at
foretage en indbetaling via sin gebyropkrævning og viderebetaling til Interessentskabet.

7

Opløsningsaftaler – gennemførelsen

7.1

Det er en konsekvens af etableringen af dette nye Samarbejde, at der skal ske en opløsning af
følgende nuværende, kommunale fællesskaber, hvilket derfor indgår som en bindende bestanddel af denne Aftale:

7.2

1)

Reno-Nord

2)

Fælles Forbrænding

3)

Mokana.

Fællesskaberne opløses i overensstemmelse med de for disse gældende vedtægter og den
kommunale styrelseslov § 60, stk. 3 med ophørsdato pr. 31. december 2013, dog under betingelse af en opfyldelse af de i afsnit 9 anførte betingelser. Tiltrædelsen af denne Aftale er således udtryk for en beslutning om at ville opløse hvert af de respektive fællesskaber i overensstemmelse med opløsningsreglerne i disse vedtægter. Opløsningerne skal ske efter procedurerne i og indholdet af disse bestemmelser, idet der bemærkes følgende:

1)

Ad Reno-Nord-samarbejdet:

a.

Opløsningsreglerne fremgår af vedtægterne afsnit 19,

b.

Ejerfordelingsnøglen fremgår af bilag 1 til disse vedtægter med det deri angivne,
regulerede indbyggerfordelingstal for den enkelte deltagerkommune (ejerfordelingstallet efter vedtægterne afsnit 6.1 svarer til hæftelsesfordelingsnøglen efter af-

Side 33 af 41

Dato

20. november 2013

Sammenlægningsaftale

snit 6.4, og ifølge bilag 1 er der identitet i beregningen af fordelingsnøglen efter
vedtægterne afsnit 4.3 (opgørelse over beregningen af leverings- og deltagepligten) og hæftelsesfordelingen efter afsnit 6.4.

c.

Som det fremgår af afsnit 6.1 og af Vedtægterne for det nye Reno-Nord efter sammenlægningen, vil flere af de nuværende kommuner i Reno-Nord fremover have en
større geografisk deltagelse end nu, nemlig med virkning fra den 1. januar 2016.

d.

2)

Opløsningsaftalen for Reno-Nord-samarbejdet vedlægges som bilag 8.1.

Ad Fælles Forbrænding-samarbejdet:

a.

Opløsningsreglerne fremgår af vedtægterne afsnit 15. Efter afsnit 15.6 kræver en
opløsning tiltræden af 2/3 af stemmerne i repræsentantskabet (efter afsnit 6.3: 8 til
Mariagerfjord Kommune, 7 til Randers Kommune og 2 til Rebild Kommune). En opløsning kræver derfor accept fra både Mariagerfjord Kommune og Randers Kommune

b.

Ejerfordelingsnøglen fremgår af afsnit 2.2 og 2.3: (indbyggertalsbestemt). En fast,
procentuel fordeling: 45 %, 43 % og 12 %.

c.

Randers Kommune og Rebild Kommune går med i det nye Reno-Nord samarbejde
i det hidtidige opgaveomfang og i det hidtidige geografiske omfang i en periode på
2 – to – år, nemlig til ophør pr. 31. december 2015. Der henvises til den nærmere
aftale herom i bilag 4, idet bemærkes, at Randers Kommune tildeles en bestyrelsespost i denne periode, medens Rebild Kommune allerede er repræsenteret i bestyrelsen via sin deltagelse i Reno-Nord-samarbejdet. Det fremgår af bilag 3.2,
hvilke geografiske områder under disse to kommuner, der indgår i dette tidsbegrænsede samarbejde. Der skal gælde et tilsvarende indbyggertalskriterium for leveringsforpligtelserne for disse to kommuner som beskrevet i afsnit 5.6.

d.

3)

Opløsningsaftalen for Fælles Forbrænding-samarbejdet vedlægges som bilag 8.2.

Ad Mokana:

a.

Opløsningsreglerne fremgår af afsnit 18 (opsigelse) og afsnit 19 (opløsning). En opløsning kræver tiltræden fra 75 % af deltagerkommunerne (antal ”hoveder”), svarende til fem af de seks kommuner, medens en opsigelse kan ske med 1 års varsel
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til en 1. januar, svarende til 1. januar 2014. En opløsning kræver en aftaleløsning
med Skive Kommune og Vesthimmerland Kommune.

b.

Ejerfordelingsnøglen fremgår af afsnit 5.1, jf. 5.4, nemlig ud fra et indbyggertalskriterium hos deltagerkommunerne,

c.

Skive Kommune og Vesthimmerland Kommune går ikke med i det nye Reno-Nord
samarbejde.

d.

7.3

Opløsningsaftalen for Mokana-samarbejdet vedlægges som bilag 8.3.

Disse opløsningsaftaler skal underskrives af alle de respektive deltagerkommuners byråd, og
derpå sendes til godkendelse i Statsforvaltningen.

8

Vedtægterne

8.1

Vedtægterne – bilag 1, med underbilag, til Aftalen – for det nye Samarbejde er udfærdiget ud fra
sædvanlig praksis for sådanne kommunale fællesskaber og med basis i de objektive, kommunalretlige grundprincipper, der er indarbejdet i de nuværende samarbejder i Reno-Nord, Fælles
Forbrænding og Mokana. Der er formuleringsteknisk taget afsæt i vedtægterne for Reno-Nord,
ligesom det også er aftalt at fortsætte det nye Fællesskab under navnet, ”Reno-Nord”. Vedtægterne indeholder således en bemyndigelsesordning, hvorefter efterfølgende opgaveoverførsler
kan indgås mellem interessentskabets bestyrelse og den opgaveoverførende interessentkommune alene.

8.2

Følgende afsnit fra Vedtægterne skal fremhæves:

1)

Samarbejdet angår affaldshåndteringsopgaver og tilknyttede opgaver i forbindelse med
el- og varmeproduktion, og alene de driftsmæssige opgaver, idet de traditionelle myndighedsopgaver forbliver hos Interessentkommunerne. Den nærmere fastlæggelse af omfanget af og indholdet i de fra den enkelte Interessentkommune overførte opgaver fremgår af bilagene til Vedtægterne. De tilhørende bilag, herunder med de specifikke opgavebeskrivelser, til dels Vedtægterne dels denne Aftale indgår derfor som en bindende bestanddel af de respektive dokumenter. I tilknytning hertil fortsætter den hidtidige opgaveoverførsel fra Aalborg Kommune vedrørende elektronikskrot, hvidevarer og lyskilder, jf.
bilag 2.4. Denne opgaveoverførsel videreføres uændret som et led i etableringen af det
nye Reno-Nord og tiltrædes herved af Interessentkommunerne til fortsat anvendelse.
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Fremtidige opgaveoverførsler kan etableres i henhold til bemyndigelsesreglen i afsnit
3.12. Opgaveoverførslerne, herunder fra den særskilte opgaveoverførselsaftale, baserer
sig på bestemmelsen i den kommunale styrelseslov § 60, stk.1, og er således udtryk for,
at der sker en overførsel af såvel den kommunalretlige kompetence som også det kommunalretlige ansvar fra de enkelte byråd hos Interessentkommunerne til det nye Fællesskabs bestyrelse. En fælleskommunal samarbejdsaftale med et sådant indhold skal derfor godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed, Statsforvaltningen. En senere opgavetilbageførsel skal ske i overensstemmelse med de særlige regler herfor.

2)

Den interne hæftelsesfordeling samt ejerfordelingen blandt interessentkommunerne er
aftalt som en til dels variabel fordelingsnøgle, nemlig baseret på et reguleret indbyggertalskriterium i Interessentkommunerne opgjort ud fra deltagende områder i den enkelte
kommune, for så vidt angår de to såkaldte ”Kerneopgaver”, dog alene med en opgørelse
hvert fjerde år. Reguleringen består i, at der indregnes et yderligere antal indbyggere end
folkeregistertallet, nemlig et tillæg med 0,9 indbyggere pr. antal sommerhuse i Interessentkommunen eller den omfattede del af Interessentkommunen. Der henvises nærmere
til redegørelsen herom under afsnit 5.6.

3)

Ikrafttrædelses- og skæringsdagen er aftalt til den 1. januar 2014.

4)

Etableringen af Fællesskabet med deraf følgende opgaveoverførsler bevirker ligeledes, at
Fællesskabet kommunalretligt opnår en eneret, og at der er en aktivitetspligt fra såvel Interessentkommunernes som interessentskabets side.

5)

Ved samarbejdets etablering præsteres der kapitalindskud fra de enkelte Interessenter.
Størrelsen og arten heraf er beskrevet i Retningslinjer for Åbningsbalancen. Indskuddene
er baseret på ensartede værdiansættelsesprincipper. Der er ikke krav om forholdsmæssigt lige store indskud. En difference reguleres via en forrentningsordning. Den beskrevne
åbningsbalance udgør det regnskabsmæssige grundlag for Fællesskabets opstart og fordeling af (den ”frie” del af) kapitalen,

6)

Fællesskabets overordnede ledelse er bestyrelsen. Antallet af bestyrelsesmedlemmer er
fastsat ud fra et lighedsprincip i forhold til indbyggertal (et medlem pr. påbegyndt 25.000
folkeregisterindbyggere), opgjort ud fra antallet af indbyggere i de omfattede områder, jf.
afsnit 5.6 (dog alene beregnet ud fra deltagelsesomfanget af de to Kerneopgaver). Der er
indsat en bestemmelse om, at beslutninger af en vis størrelse og kvalifikation alene kan
træffes med efterfølgende godkendelse fra den enkelte Interessentkommune, eventuelt
også fra kommunetilsynet,
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Der er aftalt særlige opsigelsesregler, men med respekt af ophørsreglerne i den kommunale styrelseslovs § 60, stk. 2 og 3.

8)

En del af samarbejdsreglerne er indeholdt i denne Aftale, især på nogle centrale, økonomiske områder, jf. bemærkningerne ovenfor under afsnit 2.2.

8.3

Vedtægterne suppleres med bilag 4, Tillægsaftale til denne sammenlægningsaftale, for så vidt
angår Randers Kommunes og Rebild Kommunes deltagelse i Samarbejdet i det nye Reno-Nord
gældende for de opgaver, der hidtil er udført under Fælles Forbrænding-samarbejdet i den i afsnit 6.4 anførte to årige periode, samt ligeledes med bilag 2.4, Opgaveoverførselsaftalen med
Aalborg Kommune.

9

Betingelser

9.1

Indgåelsen af denne Aftale er knyttet til opfyldelsen af følgende betingelser:

1)

At denne Aftale med tilhørende bilag, herunder Vedtægterne med underbilag, tiltrædes af
alle fem Interessentkommuner,

2)

At der træffes aftale med Randers Kommune og Rebild Kommune om dels en opløsning
af Fælles Forbrænding dels en tiltrædelse af bilag 4, Tillægsaftalen,

3)

At der træffes aftale med Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune om opløsning
af Mokana og dermed disse kommuners udtræden af dette samarbejde,

4)

At kommunetilsynet i henhold til den kommunale styrelseslov § 60, stk. 1, godkender
denne Aftale med vedtægter og tilhørende bilag, herunder de beskrevne ophørsaftaler for
de eksisterende fællesskaber i Reno-Nord, Fælles Forbrænding og Mokana samt Tillægsaftalen.

9.2

Når disse betingelser er opfyldt, underskriver bestyrelsen en endelighedspåtegning på nærværende Aftale.

10

Tvister

10.1 Den i bilag 1, Vedtægterne, afsnit 21 anførte bestemmelse skal gælde på tilsvarende vis med
hensyn til tvister, der måtte udspringe af indgåelsen af denne Aftale.
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Andre forhold

11.1 Det bemærkes, at der ikke med nærværende Aftale er taget stilling til eventuelle fremtidige krav
til ændret juridisk struktur (”selskabsgørelse”) og de eventuelle krav af økonomisk art, som måtte blive et resultat heraf, via den planlagte ”Ressourceplan” fra regeringen eller via andre regler.
Indskud af yderligere kapital i Interessentskabet kræver tiltræden fra hver enkelt Interessentkommune.

12

Bilag

Bilag 1

Vedtægter for det nye ”I/S Reno-Nord” med følgende underbilag:

Bilag 1.1

Opgavebeskrivelse og Aktivliste, ”Forbrændingsopgaver”

Bilag 1.2

Opgavebeskrivelse og Aktivliste, ”Deponeringsopgaver”

Bilag 1.3

Opgavebeskrivelse og Aktivliste, ”Betonknusningsopgaver”

Bilag 1.4

Opgavebeskrivelse og aktivliste, ”Farligt affald”

Bilag 1.5

Kørselsudligningsordning

Bilag 1.5.1 Kompensationsordning, beregningseksempel

Bilag 1.6

Områdekort pr. 1. januar 2014 for det nye Reno-Nord

Bilag 1.7

Områdekort pr. 1. januar 2016 for det nye Reno-Nord

Bilag 1.8

Opgaveoverførsel Mariagerfjord Kommune

Bilag 1.9

Fordeling fusionsgevinst

Bilag 1.10

Dækningsbidrag/markedspris
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Vedtægter for de nuværende (”historiske”) kommunale samarbejder samt overførselsaftalen:

3

Bilag 2.1

Reno-Nord

Bilag 2.2

Fælles Forbrænding

Bilag 2.3

Mokana

Bilag 2.4

Opgaveoverførselsaftale fra Aalborg Kommune

Kortbilag for nuværende kommunale samarbejder:

Bilag 3.1

Reno-Nord-områderne

Bilag 3.2

Fælles Forbrænding-områderne

Bilag 3.3

Mokana-områderne

Bilag 4

Tillægsaftale vedrørende Randers og Rebild kommuner

Bilag 4

Underbilag B, opgavebeskrivelser

5

Årsrapporter for 2012 for de tre kommunale fællesskaber:

Bilag 6:

Bilag 5.1

Reno-Nord

Bilag 5.2

Fælles Forbrænding

Bilag 5.3

Mokana

Retningslinjer for åbningsbalancen for det ny I/S Reno-Nord-samarbejde

Bilag 6.1

Bilag 7:

Økonomiske samarbejdsprincipper

Beregningseksempel på hypotetisk merværdi for forbrændingsanlægget i Aalborg og for
forbrændingsanlægget i Hobro
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Opløsningsaftaler for de tre kommunale fællesskaber:

Bilag 8.1

Reno-Nord

Bilag 8.2

Fælles Forbrænding

Bilag 8.3

Mokana

Bilag 9:

Oversigt udarbejdet af Rambøll over besparelsespotentiale (Rationaliseringsgevinsten)

Bilag 9a

Revisornotat om den årlige opgørelse af rationaliseringsgevinsten.

………………………………………..

Som interessentkommuner:

Dato:

/

2013

For Brønderslev Kommune:

_________________________

Dato:

/

__________________________

2013

For Jammerbugt Kommune:

_________________________

__________________________
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For Mariagerfjord Kommune:

_________________________

Dato:

/

__________________________

2013

For Rebild Kommune:

_________________________

Dato:

/

__________________________

2013

For Aalborg Kommune:

_________________________

__________________________
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1

Navn og hjemsted

1.1

Interessentskabets navn er ”I/S Reno-Nord”.

1.2

Interessentskabets hjemsted er Aalborg Kommune.

2

Interessenter

2.1

Interessentskabet består af følgende fem interessenter:

1)

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

2)

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro

3)

Mariagerfjord Kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro

4)

Rebild Kommune
Hobrovej 88
9530 Støvring

5)

Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg

3

Formål - opgaveområde

3.1

Interessentskabet er etableret som et kommunalt fællesskab i medfør af reglen i § 60, stk. 1 i
lov om kommunernes styrelse og med godkendelse af den kommunale tilsynsmyndighed. Betegnelsen ”interessentskab” er alene valgt ud fra praktiske hensyn. (I det følgende anvendes
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begrebet ”Vedtægter” som udtryk for nærværende samarbejdsaftale indgået mellem de fem
kommuner i medfør af § 60, stk. 1). Formålet med interessentskabets etablering er således, at
interessentskabet - som en ”specialkommune” - skal forestå udførelsen af de opgaver, der er
overført til interessentskabet fra de enkelte interessentkommuner. Af opgaveoverførelsen følger,
at interessentskabet har overtaget kompetencen til opgaveudførelsen, samt at interessentskabets bestyrelse har overtaget ansvaret herfor i stedet for interessentkommunernes kommunalbestyrelser. De enkelte interessentkommuners beslutning om overførslen af interessentskabets
nedenfor beskrevne opgaver har fundet sted ved kommunernes tiltrædelse af nærværende
Vedtægter med tilsynsmyndighedens efterfølgende godkendelse.

3.2

Der kan mellem interessentskabet og de enkelte interessentkommuner indgås mere detaljerede
aftaler om beskrivelsen af den enkelte opgaveudførelse, men dog således at det ligger fast, dels
at den fulde opgaveudførelse, kompetence- og ansvarsmæssigt, for den konkrete opgave befinder sig hos interessentskabet, dels at en opgavetilbageførsel alene kan ske i henhold til reglerne i nærværende Vedtægter (om samarbejdsændringer, udtræden, opløsning m.v.).

3.3

Interessentskabets opgaveområde (formål) er udførelse af opgaver inden for miljøbeskyttelsesområdet (benævnt ”miljøopgaver”). Interessentskabets formål er således gennem samarbejdet
at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser inden for den del af miljøopgaverne,
der vedrører affaldshåndtering på de områder, som interessentkommunerne i henhold til nærværende Vedtægter har besluttet at overføre til interessentskabet, eller som interessentskabets
bestyrelse – i overensstemmelse med herom gældende regler og inden for rammerne af disse
Vedtægters formålsområde - i øvrigt har besluttet at lade udføre af interessentskabet. Under interessentskabets opgaveområde hører også forbrænding af affald og drift af affaldsdeponier,
herunder etablering og drift af de fornødne anlæg hertil – foruden anlæg til anden form for håndtering af affald. Interessentskabet kan desuden etablere og drive varmeproduktionsanlæg baseret på andre energikilder end affald, eventuelt i form af et datterselskab, jf. afsnit 3.10.

3.4

Kompetencen til at beslutte at overføre nye opgaver til interessentskabet ligger udelukkende
hos den enkelte kommunalbestyrelse med efterfølgende godkendelse i henhold til nærværende
Samarbejdes regler om ændringer i Vedtægterne, samt ligeledes efterfølgende godkendelse
hos tilsynsmyndigheden, jf. dog reglen i afsnit 3.12.

3.5

Interessentskabet har som en konsekvens af opgaveoverførslen i forhold til interessentkommunerne (nemlig i egenskab af en overførsel af kommunale opgaver) eneret til og modsvarende
pligt til at varetage de affaldshåndteringsopgaver, der er overført til interessentskabet. Denne
eneret og forpligtelse skal til enhver tid fremgå af affaldsregulativerne hos de enkelte interessentkommuner i det omfang, dette er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning. Denne eneretsbestemmelse er alene en intern, kommunal samarbejdsregel. Eneretten er således givet
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under forudsætning af, at den ikke vil være stridende mod konkurrencelovgivningen eller anden
lovgivning.

3.6

Interessentskabet skal ved udførelsen af de beskrevne miljøopgaver samt øvrige opgaver overholde gældende regler på området, herunder de til enhver tid gældende miljømæssige prioriteringer. Herudover skal det overordnede sigte med opgaveløsningerne være at medvirke til forbedring af kvaliteten i affaldsbehandlingen, blandt andet ved at mindske miljøbelastningen og
forbedre ressourceudnyttelsen samt optimere opgaveudførelsen i økonomisk henseende. Interessentskabet skal her understøtte interessentkommunernes bestræbelser på fortsat at håndtere affaldet efter højeste miljømæssige standard og i samspil med interessentkommunerne at
medvirke til at fremme den til enhver tid vedtagne nationale strategi på området. Endvidere er
det interessentskabets sigte at medvirke til at skabe en større bevidsthed hos borgerne og det
lokale samfund om udviklingen i den samlede affaldsmængde.

3.7

Interessentskabets opgave er udførelse af “affaldshåndteringsopgaver” (jf. dog det i afsnit 3.3 i
slutningen anførte yderligere formål), hvorved forstås driftsmæssige opgaver (herunder “faktisk
forvaltningsvirksomhed”) på affaldsområdet. Opgaveområdet omfatter derimod ikke traditionelle
“myndighedsopgaver”. Således forbliver til eksempel kompetencerne til udfærdigelse af affaldsplaner og affaldsregulativer, til meddelelse af påbud og forbud, fastsættelse af affaldsgebyrerne,
jf. afsnit 3.8, samt dispensationer og tilladelser, hos de enkelte interessentkommuner. Dog kan
interessentskabet indgå i det sagsforberedende arbejde med hensyn til udarbejdelse og ændringer af affaldsplaner og affaldsregulativer, ligesom interessentskabet kan deltage i arbejdet
med den praktiske udformning eller andre forberedende opgaver med henblik på bl.a. at tilstræbe ensartede løsninger. Den indstillende funktion ligger dog hos den enkelte interessentkommunes egen forvaltning.

3.8

Interessentskabet har kompetencen til budgetvedtagelsen for de opgaver, som er overført til
interessentskabets virksomhed. Som en del heraf indgår kompetencen til at fastsætte de heraf
følgende priser for de affaldshåndteringsopgaver, der indgår under interessentskabets opgaveområder. Derimod har interessentskabet ingen kompetence til at fastsætte den del af priserne,
som måtte hidrøre fra opgaver og aktiviteter i kommunerne, og som ikke er overført. Disse fastsættes af kommunalbestyrelsen i den enkelte interessentskabskommune sammen med de
egentlige affaldsgebyrer.

3.9

I bilag 1.1 - 1.4 samt i bilag 1.8 til denne Samarbejdsaftale er beskrevet, hvilke affaldshåndteringsopgaver der inden for rammerne af ovennævnte formålsbeskrivelse (opgaveområdet) er
blevet overført fra interessentkommunerne til udførelse i interessentskabet. Af disse underbilag
fremgår, at de overførte opgaver kan opdeles i følgende hovedkategorier og opgavetyper, som
har fået betegnelserne:
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1)

Bilag 1.1

”Forbrændingsopgaver”

2)

Bilag 1.2

”Deponeringsopgaver”,

3)

Bilag 1.3

”Betonknusningsopgaver”

4)

Bilag 1.4

”Farligt affald”

5)

Bilag 1.8

Opgaveoverførsel Mariagerfjord Kommune

idet bemærkes, at de under punkt 1) – 2) anførte opgaver betegnes ”Kerneopgaver”.

3.10 Interessentskabet kan indgå samarbejdsaftaler med andre kommunale affaldsfællesskaber,
enkeltkommuner eller private virksomheder, samt oprette eller deltage i selskaber til varetagelse
af de opgaver, der i henhold til afsnit 3.9 udføres af interessentskabet. Oprettelse eller deltagelse i privatretlige selskaber skal dog i forvejen forelægges til godkendelse hos kommunetilsynet.

3.11 Interessentskabet kan inden for ledig kapacitet modtage og behandle affald fra leverandører
uden for interessentkommunernes geografiske område.

3.12 Interessentskabets bestyrelse er bemyndiget til at indgå skriftlig aftale med interessentkommunerne - enkeltvist eller samlet - om overførsel til interessentskabets udførelse af yderligere affaldshåndteringsopgaver end de i bilagene til afsnit 3.9 beskrevne, allerede overførte opgaver,
men dog alene inden for rammerne af det i afsnit 3.3 angivne formål. I den skriftlige overførselsaftale skal den pågældende opgave være konkret, klart og entydigt beskrevet med tydelig
angivelse af interessentskabets kompetence, opgave- og ansvarsmæssigt. Overførselsaftalen
skal desuden godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed i medfør af styrelseslovens § 60,
stk. 1. Såfremt opgaveoverførslen ikke omfatter samtlige interessentkommuner eller ikke omfatter den enkelte interessentkommune fuldtud, skal aftalen være affattet således, at opgaveudførelsen ikke belaster (men heller ikke begunstiger) de ikke-deltagende interessentkommuner
økonomisk, således at der ud fra hvile i sig selv-princippet udføres et delregnskab herfor. Det
præciseres, at nærværende bemyndigelsesregel alene har karakter af en intern samarbejdsregel gående ud på en forhåndsaccept for interessentkommunerne til en mulig senere udvidelse
af interessentskabets opgaver inden for affaldshåndteringsområdet, og at der således ikke ved
bemyndigelsesreglen i sig selv er sket nogen opgaveoverførsel.

.

Side 6 af 24

Dato

20. november 2013

Bilag 1 Vedtægter for det nye ”I/S Reno-Nord”

4

Pligter og rettigheder vedrørende levering og aftag

4.1

Interessentkommunerne har pligt til at levere, og interessentskabet har pligt og eneret til at modtage det affald, som henhører under de overførte opgaveområder, og som ellers ville være tilgået de enkelte interessentkommuner. Med hensyn til leveringspligtens omfang henvises nærmere til beskrivelserne i bilagene til afsnit 3.9. Heri er beskrevet, dels hvilke konkrete opgaver
den enkelte interessentkommune har overført til interessentskabet, dels i hvilket omfang interessentkommunen inden for det enkelte opgaveområde har overført de samlede affaldsmængder/affaldshåndteringsopgaver eller alene en forholdsmæssig andel heraf.

4.2

Enkelte interessentkommuner indgår i andre kommunale affaldsløsninger end dette interessentskab. Leveringspligten for den enkelte interessentkommune samt interessentskabets pligt og
eneret i henhold til afsnit 3.5 og 4.1 på det konkrete opgaveområde omfatter derfor for sådanne
interessentkommuner alene en forholdsmæssig andel af interessentkommunernes samlede affaldsmængder/affaldshåndteringsopgaver i medfør af denne interessentskabsaftale. I bilagene
1.1 – 1.3 og 1.8 til disse Vedtægter er fordelingsnøglen for den enkelte interessentkommune –
hvor der ikke gælder en fuld leveringsforpligtelse - nærmere beskrevet under det enkelte opgaveområde.

4.3

Interessentskabet kan beslutte, at interessentkommunerne kan få ret til at tilføre yderligere affaldsmængder til interessentskabet, såfremt der er ledig/ikke udnyttet kapacitet. Levering sker i
så fald på de af interessentskabet svarende hertil fastlagte vilkår. Det præciseres, at der derved
ikke sker en indtræden i interessentskabet, men alene udføres en affaldsbehandlingsopgave.

4.4

Ved interessentskabets drift af deponianlæg skal der tages hensyn til de efterfølgende forpligtelser i forbindelse med blandt andet nedlukning og efterbehandling i overensstemmelse med
herom gældende regler, således at der foretages den fornødne og tilladte hensættelse hertil.
Som grundlag for modtagelse af affald til deponering fra ikke-interessentkommuner eller ikke
omfattede områder hos interessentkommunerne skal indgås samarbejdsaftaler, hvor der sker
fastlæggelse af forpligtelsen til også at deltage i udgifterne til blandt andet nedlukning og efterbehandling.

5

Kørselsudligning

5.1

Der er oprettet overenskomst mellem interessenterne om en udligningsordning vedrørende
kørselsudgiften for dagrenovation, der tilføres interessentskabets behandlingsanlæg.
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Ordningen er udformet, så interessenterne får samme kørselsudgift pr. ton dagrenovation, idet
transportafstandene regnes mellem behandlingsanlæggene og de omfattede, geografiske områders befolkningsmæssige tyngdepunkter.

5.3

Der henvises til bilag 1.5 til nærværende vedtægter.

5.4

Det er Interessentkommunernes holdning, at der i tilfælde af, at energimyndighederne i henhold
til afsnit 6.10.2, punkt 1), litra c i Sammenlægningsaftalen, måtte træffe den afgørelse, at der skal
ske en tildeling af en del af den i Sammenlægningsaftalen afsnit 6.10 beskrevne rationaliseringsgevinst til ”forbrænding/varmesiden” (varmebrugerne), skal indregnes en kompensationsordning
til fordel for de af Interessentkommunerne, der på denne måde mister en del af rationaliseringsgevinsten, og som betales af de to Interessentkommuner, Aalborg Kommune og Mariagerfjord
Kommune, hvis varmebrugere på denne måde får tildelt en andel af rationaliseringsgevinsten.
Der er tale om en kompensationsordning ”krone for krone”, som skal være gældende for samme
periode, som fordelingsordningen af Fordelingspuljen er gældende. Denne kompensationsordning indregnes beregningsteknisk i den i Sammenlægningsaftalen afsnit 6.7, punkt 9) - 10) beskrevne kørselsudligningsordning. Denne kompensationsordning forelægges således for kommunetilsynet til godkendelsesbedømmelse i henhold til den kommunale styrelseslov § 60, stk. 1 i
forbindelse med godkendelsesprocessen af denne Sammenlægningsaftale. Den enkelte Interessentkommune vil være berettiget til over for kommunetilsynet at afgive en nærmere begrundelse
for sine synspunkter bag denne kompensationsordning. Der er enighed blandt alle Interessentkommuner om at acceptere den juridiske bedømmelse/afgørelse heraf, som kommunetilsynet
kommer til i sin godkendelsesproces. Der henvises til beregningseksemplet for kompensationsordningen i bilag 1.5.1.

6

Ejerforhold og hæftelse

6.1

Interessenterne ejer (besidder ideelle ejerandele i) interessentskabet i et forholdstal (omregnet
til procenter), der beregnes ud fra interessentkommunernes indbyggerantal (folkeregistertallet)
efter følgende vilkår og beregningsmetoder (betegnet ”Ejerfordelingsnøglen”):

1)

Ved opgørelsen af indbyggertallet for den enkelte Interessentkommune medregnes alene
indbyggertallene for den del af en Interessentkommunes geografiske område, der er tilsluttet Interessentskabet, jf. herved bemærkningerne under afsnit 4, hvoraf fremgår, at
nogle af Interessentkommunerne ikke indgår i samarbejdet i dette Interessentskab med
deres fulde geografiske område i relation til beregningen af leveringspligten til Interessentskabet. De områder, der i henhold til dette afsnit indgår under Interessentskabets
område betegnes ”de omfattede områder”. Ved denne opgørelse og beregning af ejeran-
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dele medregnes alene de områder hos den enkelte Interessentkommune, for hvilke der er
sket overførsel af begge de to Kerneopgaver som defineret i afsnit 3.9. Overførsel af andre opgavetyper, som måtte omfatte andre områder, eventuelt hele en Interessentkommunes område, indgår ikke i beregningsgrundlaget for Ejerfordelingsnøglen.

2)

Som følge af de anførte forpligtelser i forhold til andre kommunale fællesskaber kan nogle
af Interessentkommunerne først lade dele af deres områder indgå under dette Interessentskab efter udløbet af en opsigelsesperiode i de andre fællesskaber, som udløber den
31. december 2015. Desuden har nogle af Interessentkommunerne også besluttet at lade
visse af kommunernes område forblive uden for de områder, der indgår i samarbejdet i
dette Interessentskab. Dette har den virkning, at der ved ikrafttrædelsen af Interessentskabet den 1. januar 2014 indgår følgende områder med leveringspligt til interessentskabet:
Interessentkommuner:

omfattede områder:

a.

Brønderslev Kommune:

tidligere Dronninglund Kommune

b.

Jammerbugt Kommune:

tidligere Pandrup og Aabybro kommuner

c.

Mariagerfjord Kommune:

tidligere Arden, Hobro, Hvilsom skoledistrikt (del af
Aalestrup kommune), Hannerup ejerlav (del af Nørager kommune), Hadsund og Mariager (undtagen
Havndal valgdistrikt) kommuner

d.

Rebild Kommune:

tidligere Skørping Kommune

e.

Aalborg Kommune:

tidligere Hals, Sejlflod og Aalborg kommuner.

Den geografiske udstrækning af det område, der fra 1. januar 2014 indgår under det nye
Reno-Nord samarbejde – de omfattede områder - fremgår af bilag 1.6. I dette bilag er der
også indsat et beregningsskema for Ejerfordelingsnøglen ud fra befolkningstal og antal
sommerhuse (tallene pr. 1. januar 2006 er alene anvendt af illustrative, beregningstekniske årsager) samt uddybende noter som grundlag for de fremtidige opgørelser. I skemaet
er indregnet beregningsgrundlaget for de omfattede områder såvel pr. 1. januar 2014
som pr. 1. januar 2016.

3)

Det betyder, at der den 1, januar 2016 indgår følgende yderligere områder med leveringspligt til interessentskabet:

a.

Interessentkommuner:

nye omfattede områder:

Brønderslev Kommune:

ikke yderligere områder
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b.

Jammerbugt Kommune:

tidligere Brovst og Fjerritslev kommuner

c.

Mariagerfjord Kommune:

ikke yderligere områder

d.

Rebild Kommune:

ikke yderligere områder

e.

Aalborg Kommune:

tidligere Nibe Kommune.

Den geografiske udstrækning af det område, der fra 1. januar 2016 indgår under det nye
Reno-Nord samarbejde – de omfattede områder - fremgår af bilag 1.7.

4)

Det er besluttet at anvende de respektive indbyggertal pr. 1. januar 2013 som grundlag
for beregningen af ejerfordelingen såvel pr. den 1. januar 2014 som pr. den 1. januar
2016. Dette indbyggertal – og dermed ejerfordelingen – reguleres en gang hvert fjerde år
pr. en 1. januar, næste gang pr. 1. januar 2017, og så fremdeles. I bilag 1.6 er indarbejdet
en opgørelse (et skema) over indbyggertallene for de respektive omfattede områder pr.
henholdsvis den 1. januar 2014 og den 1. januar 2016.

5)

De således efter de foregående punkter opgjorte indbyggertal skal for de enkelte omfattede områder reguleres med – forhøjes med - et yderligere beregnet indbyggertal, nemlig
et antal der beregnes ved at multiplicere antallet af eventuelle sommerhuse i det omfattede område med en faktor på 0,9 – nul komma ni – opgjort pr. samme datoer som de øvrige indbyggertal. Det optalte indbyggertal sammenlagt med tillægstallet for antal sommerhuse udgør det ”regulerede indbyggertal.

6)

Det er dette således opgjorte og beregnende regulerede indbyggertals-kriterium, der skal
anvendes ved beregningen af ejerfordelingsnøglen. I bilag 1.6 er denne ejerfordelingsnøgle – foreløbigt beregnet efter tallene pr. 1. januar 2006 – indsat såvel i med de regulerede indbyggertal som med en omregning i procenter.

6.2

Ingen interessent kan disponere retligt eller faktisk over sin andel af fællesformuen eller interessentskabets enkelte aktiver, der ej heller kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning for gæld
eller forpligtelser, der påhviler den enkelte interessent, men som er interessentskabet uvedkommende.

6.3

Overfor tredjemand hæfter interessenterne solidarisk og ubegrænset for de interessentskabet
påhvilende forpligtelser.
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I det indbyrdes forhold hæfter interessenterne efter samme fordelingsnøgle (”Hæftelsesfordelingsnøglen”), som gælder i henhold til afsnit 6.1 som Ejerfordelingsnøgle. I interessentskabets
årsregnskab angives i en note fordelingstallene efter denne bestemmelse.

6.5

Såfremt en skade eller andet krav klart og entydigt kan henføres til en aktivitet, som ikke alle
interessenter har taget del i, skal fordelingen af den indbyrdes hæftelse dog alene ske mellem
de således deltagende kommuner.

7

Interessentskabets ledelse

7.1

Interessentskabets ledelse består af:

1) bestyrelsen og

2) direktionen.

8

Bestyrelsens sammensætning

8.1

Interessentskabets øverste ledelse er bestyrelsen.

8.2

Bestyrelsen for interessentskabet består af repræsentanter for interessenterne. De enkelte bestyrelsesmedlemmer udpeges af interessentkommunerne efter følgende retningslinjer:

1)

Bestyrelsen består p.t. af i alt 15 - femten - medlemmer, der udpeges af følgende kommuner med følgende antal bestyrelsesmedlemmer - der er beregnet ud fra det i punkt 3)
anførte beregningsprincip med ret til et bestyrelsesmedlem pr. 25.000 indbyggere (beregnes af antal påbegyndte 25.000), dog minimum et medlem, men alene beregnet som
beskrevet i afsnit 6.1 af indbyggertallene i de omfattede områder, og uden regulering for
sommerhuse, idet der herved henvises til bilag 1.6. Ved beregningen af antal bestyrelsesmedlemmer ved vedtægternes ikrafttræden er dog beregnet ud fra de områder, der
indgår under interessentskabet pr. 1. januar 2016:

a.

Brønderslev Kommune

1 – et - bestyrelsesmedlem.

b.

Jammerbugt Kommune

2 – to - bestyrelsesmedlemmer.

c.

Mariagerfjord Kommune

2 - to - bestyrelsesmedlemmer.
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d.

Rebild Kommune

1 – et - bestyrelsesmedlem.

e.

Aalborg Kommune

9 – ni - bestyrelsesmedlemmer.

Den enkelte interessentkommune kan ændre sin konkrete udpegning af en eller flere bestyrelsesmedlemmer i henhold til gældende styrelsesregler.

3)

Såfremt det omfattede område for en Interessentkommune udvides, indgår indbyggertallet i dette udvidede område i beregningen af, om der herved opnås ret til udpegning af
yderligere bestyrelsesmedlemmer ud fra princippet i punkt 1). Det samlede antal bestyrelsesmedlemmer udvides i så fald tilsvarende.

8.3

For hvert bestyrelsesmedlem udpeger den respektive kommune tillige en personlig suppleant. I
tilfælde af at et bestyrelsesmedlem anmelder forfald, skal medlemmet selv foranledige suppleanten indkaldt.

8.4

Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere udpeges af og blandt den pågældende kommunes
kommunalbestyrelsesmedlemmer.

8.5

Udpegningen følger som udgangspunkt den kommunale valgperiode (fire år, beregnet fra en 1.
januar, første gang den 1. januar 2014). Et byråd kan dog når som helst beslutte at omgøre en
udpegning. Ved starten af en valgperiode skal der foretages en opgørelse af, hvor mange bestyrelsesmedlemmer den enkelte interessentkommune har krav på i henhold til beregningsreglen i afsnit 8.2, jf. herved de i afsnit 6.1, punkt 4 anførte beregningstidspunkter.

8.6

Et bestyrelsesmedlem eller en stedfortræder kan kun udtræde af bestyrelsen efter godkendelse
af sin kommunalbestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke selv er byrådsmedlemmer kan dog
udtræde uden sådan godkendelse. Den pågældende kommunalbestyrelse udpeger derefter nyt
bestyrelsesmedlem eller stedfortræder.

8.7

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formanden vælges af og
blandt Aalborg Kommunes medlemmer. Næstformanden vælges af og blandt de øvrige interessentkommuners medlemmer.

8.8

Bestyrelsen vederlægges som følger:

1)

Formanden honoreres med 20 % af borgmesterlønnen i Aalborg Kommune.

Side 12 af 24

Dato

8.9

20. november 2013

Bilag 1 Vedtægter for det nye ”I/S Reno-Nord”

2)

Næstformanden honoreres med 10 % af ovennævnte borgmesterløn.

3)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer honoreres med 2,5 % af ovennævnte borgmesterløn.

Borgmesterlønnen fastsættes i henhold til Indenrigsministeriets bestemmelser, dog indgår der
ikke egenpension, efterløn og andre tillæg i beregningen, men alene de af Indenrigsministeriet
udmeldte lønrammer/skalatrin.

8.10 Medlemmerne af bestyrelsen oppebærer kørselsgodtgørelse efter gældende regler.

9

Bestyrelsens arbejde og kompetence

9.1

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

9.2

Møde afholdes, når formanden eller mindst et bestyrelsesmedlem eller direktøren for interessentskabet skønner det påkrævet, dog afholdes mindst 6 – seks – møder årligt.

9.3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, jf. dog bestemmelsen i afsnit 9.6, punkt 5).

9.4

Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af vedtægterne. I
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

9.5

Bestyrelsen indkaldes af formanden, der leder bestyrelsesmøderne. Der afholdes ordinære
møder i henholdsvis marts og september måned med mindst følgende respektive dagsordener:

1)

På marts-mødet: Forelæggelse af det foregående års regnskab til godkendelse,

2)

På september-mødet: Behandling af det af direktionen udarbejdede budgetforslag for det
kommende regnskabsår samt eventuelt overslagsårene.

9.6

Under bestyrelsens afgørelse henhører bl.a., men ikke udtømmende:

1)

Fastsættelse af de overordnede retningslinjer for interessentskabets arbejde.

2)

Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår.

3)

Godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår.
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Fastsættelse af interessentskabets priser for affaldshåndtering samt salgspriser for produkter, der fremkommer ved affaldsbehandlingen.

5)

Ændring af og indgåelse af ny overenskomst, jf. afsnit 16, mellem Aalborg Kommune,
Fjernvarmeforsyningen og interessentskabet vedrørende levering af fjernvarme. Beslutninger herom kræver dog en stemmeflerhed, der skal udgøre minimum 2/3 – to tredjedele
– af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer.

6)

Aftale om opgaveudførelse for ikke-interessenter, herunder udvidelse af opgaveudførelse
for deltagende kommuner.

7)

Ansættelse og afskedigelse af interessentskabets direktør.

8)

Optagelse af lån, herunder forlængelse af afviklingsperioden for optagne lån, gældsstiftelse, overtagelse af garantiforpligtelser og indgåelse af varige forpligtelser.

9)

Beslutning om samarbejde med andre kommuner, kommunale fællesskaber eller private
virksomheder eller andre.

10)

Oprettelse af eller deltagelse i selskaber.

11)

Dispositioner over fast ejendom.

Flere af de anførte bestyrelsesbeslutninger vil kunne kræve godkendelse fra kommunetilsynet.
Dette gælder således beslutningerne under pkt. 6 og pkt. 10.

9.7

Ethvert bestyrelsesmedlem kan kræve de under afsnit 9.6, litra 9) og 11) nævnte bestemmelser
forelagt interessenternes kommunalbestyrelser inden vedtagelsen i bestyrelsen. Bestemmelserne kan derefter først vedtages, når 2/3 af interessentkommunerne har vedtaget dem. De under afsnit 9.6, punkt 8) og 10) anførte vedtagelser samt vedtagelse om lukning af forbrændingsanlægget i Hobro skal godkendes i samtlige kommunalbestyrelser inden de kan sættes i kraft.
Etablering og drift af et varmeproduktionsanlæg, herunder eventuelt via et datterselskab, jf. afsnit 9.6, punkt 10), baseret på andre energikilder end affald, kræver vedtagelse af den samlede
bestyrelse.

9.8

Direktøren deltager i bestyrelsesmøde, men uden stemmeret.
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Direktion

10.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af interessentskabets daglige drift, herunder
administration af interessentskabets anlæg.

10.2 I en direktørkontrakt fastlægges omfanget af direktørens kompetence samt samvirket mellem
bestyrelse og direktør.

10.3 Regler for direktørens løn og ansættelsesvilkår fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse
med Kommunernes Landsforenings regler og indgåede aftaler.

10.4 Direktøren ansætter og afskediger øvrigt personale inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer.

10.5 Løn og ansættelsesforhold for øvrigt personale skal være i overensstemmelse med Kommunernes Landsforenings gældende regler.

11

Tegningsreglen

11.1 Interessentskabet tegnes på følgende måde:

1)

af den samlede bestyrelse, eller

2)

af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med interessentskabets direktør, eller

3)

12

i henhold til prokura meddelt af bestyrelsen.

Budget og regnskab – økonomiske samarbejdsforhold

12.1 Budgetforslag for det efterfølgende regnskabsår skal af direktionen forelægges for bestyrelsen
senest 30. september. Fastsættelse af interessentskabets priser for affaldsbehandling for det
kommende regnskabsår skal være udmeldt inden 1. juni. Budgetforslaget skal ledsages af bemærkninger, der i nødvendigt omfang forklarer baggrund og forudsætninger for budgettets poster.
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12.2 Det bestyrelsesgodkendte budget tilsendes til orientering de deltagende kommuner samt interessentskabets revisor.

12.3 Interessentskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

12.4 Regnskabet udfærdiges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler under hensyntagen til eventuelt særlige for kommuner gældende retsforskrifter.

12.5 Årsregnskabet (årsrapporten) forelægges på et bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift
på et bestyrelsesmøde senest 31. marts efter regnskabsårets udløb.

12.6 Bestyrelsen træffer beslutning om regnskabsårets resultat.

12.7 Det reviderede og godkendte regnskab (årsrapport) tilsendes de deltagende kommuner samt
tilsynsmyndighed sammen med revisionsberetning til orientering.

12.8 Den i afsnit 19.1 omtalte Sammenlægningsaftale indeholder forskellige bestemmelser, der har
betydning for samarbejdsforløbet i Interessentskabet. Der skal herfra fremhæves følgende bestemmelser om de økonomiske samarbejdsvilkår, men idet det understreges, at der ikke er tale
om en udtømmende opregning, ligesom der henvises til Sammenlægningsaftalens tekst i relation til det nærmere indhold:

1)

Der er indgået en aftale om, at der for regnskabsårene 2014 og 2015 skal ske regnskabsaflæggelse efter de hidtidige regler og særskilte delregnskaber for hvert af de tre
hidtidige områder, dog med en forholdsmæssig fordeling af de fælles, overordnede administrative omkostninger, jf. sammenlægningsaftalen afsnit 6.8,

2)

Der er indgået en særlig aftale om prissætningen gældende for perioden frem til den 31.
december 2022 for leverancerne af dagrenovation hidrørende fra de områder hos interessentkommunerne, som er nye områder pr. 1. januar 2016 i forhold til de områder, der
var omfattet af det fælleskommunale samarbejde under navnet ”I/S Reno-Nord” og tilsvarende under ”I/S Fælles Forbrænding” frem til den 31. december 2013, jf. Sammenlægningsaftalen afsnit 6.9, og bilag 1.10,

3)

Der er indgået en særlig aftale om fordelingen af en beregnet rationaliseringsgevinst i
form af besparelser på organisatoriske udgifter opnået ved sammenlægningen af de tre
tidligere kommunale fællesskaber, ”I/S Reno-Nord”, ”I/S Fælles Forbrænding” og ”I/S Mokana” til nærværende fællesskab, der også drives under navnet ”I/S Reno-Nord”. Den
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nærmere størrelse heraf samt aftalen om fordelingen heraf samt forskellige reguleringsaftaler fremgår af bilag 1.9, jf. desuden Sammenlægningsaftalens afsnit 6.10,
4)

Der er indgået en særlig aftale for (dele af) Randers Kommune og Rebild Kommune for
en tidsbestemt periode på 2 – to – år, nemlig for regnskabsårene 2014 og 2015, jf. Sammenlægningsaftalen afsnit 6.11.

5)

Der er indgået særlige aftaler vedrørende såkaldte ”hypotetiske merværdier” vedrørende
forbrændingsanlæggende i Aalborg og Hobro, jf. sammenlægningsaftalens afsnit 6.13 og
6.14,

6)

Der er indgået særlige aftaler vedrørende henholdsvis forrentning af egenkapital og intern
rente, jf. Sammenlægningsaftalen afsnit 6.15 og 6.16.

7)

Der skal foretages en særskilt opgørelse for hvert enkelt gebyrområde for sig, hvor der foretages en individuel opgørelse det enkelte år over eventuel over- eller underdækning.

12.9 Det under afsnit 3.12, næstsidste punktum anførte om hvile i sig selv - princippet gælder også i
forhold til de ved denne Samarbejdsaftale efter bilagene i afsnit 3.9 allerede overførte opgaver.

13

Revision

13.1 Interessentskabets regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Valg
af ny revision skal godkendes af kommunetilsynet. Afskedigelse af en godkendt revisor skal ligeledes godkendes af kommunetilsynet. Revision skal udføres i overensstemmelse med god
revisionsskik. Interessentskabets revision har adgang til at foretage de undersøgelser m.v. de
finder nødvendige, og har krav på at få de oplysninger og den bistand, som revisionen anser for
påkrævet for udførelsen af hvervet. Revisionen har pligt til at føre en revisionsprotokol, hvori der
efter revision indføres bemærkninger om denne. Alle protokoltilførsler skal forelægges for bestyrelsen.

14

Anlægsudgifter

14.1 Interessentskabets anlægsudgifter finansieres ved optagelse af lån og/eller ved indskud fra
interessenterne samt den egenkapital, der efterhånden oparbejdes. Låneoptagelse sker i henhold til de af Indenrigsministeriet fastsatte regler.
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14.2 Såfremt det besluttes, at en kommunes anlæg skal indgå som behandlingsanlæg i interessentskabet, aftales de nærmere betingelser herfor mellem den pågældende kommune og bestyrelsen til fornøden godkendelse i henhold til afsnit 9.

15

Øvrige udgifter

15.1 Til finansiering af interessentskabets kapital- og driftsudgifter vedrørende opgaver i henhold til
afsnit 3 fastsætter bestyrelsen priser for modtagelse af affald fra interessenterne og andre priser
samt salgspriser for affaldsprodukter ved forbrændingen.

15.2 Interessentskabet kan pålægge kommunerne at betale a conto beløb kvartalsvis forud svarende
til 25 % af interessenternes budgetandele, således at endelig afregning finder sted efter regnskabsårets udløb.

16

Fjernvarme

16.1 Interessentskabet er forpligtet til at levere fjernvarme til Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen, der er forpligtet til at aftage fjernvarme fra interessentskabet i overensstemmelse med den
til enhver tid værende varmeplan. Leveringen finder sted fra Interessentskabets kraftvarmeanlæg i Aalborg.

16.2 Juridiske, økonomiske og tekniske forhold vedrørende fremskaffelse og levering af fjernvarme til
Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen reguleres i en overenskomst. Interessentskabet indtræder i den på sammenlægningstidspunktet gældende overenskomst.

16.3 Enhver tvist, der udspringer af denne overenskomst, og som ikke kan løses ved forhandling,
afgøres af en af Det danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgiftsret i overensstemmelse med "Regler for behandling af sager ved den almindelige voldgiftsret i Danmark". Uoverensstemmelser,
der henhører under Energitilsynets område, afgøres dog i dette regi. Voldgiftsrettens kendelse
er endelig, og parterne er forpligtet til at efterkomme kendelsen. Hvis voldgiftsrettens kendelse
ikke efterkommes, kan den fuldbyrdes efter retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse af
domme. Voldgiftsretten bestemmer forretningsgang samt træffer bestemmelse vedrørende
sagsomkostninger, herunder honorar til voldgiftsrettens medlemmer. I øvrigt henvises til lov om
voldgift.

16.4 Interessentskabet har tilsvarende pligt at levere fjernvarme til Hobro Varmeværk A.m.b.a., der
er forpligtet til at aftage fjernvarme fra interessentskabet i overensstemmelse med den til enhver
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tid værende varmeplan. Leveringen finder sted fra Interessentskabets forbrændingsanlæg i Hobro.

17

Optagelse af nye interessenter og udvidelse af deltagelsen

17.1 Optagelse af nye interessentkommuner samt udvidelse af de nuværende interessenters deltagelse i samarbejdet som beskrevet i afsnit 4 (udvidelse af deltagelsesomfanget, hvor en interessentkommune alene deltager med en forholdsmæssig andel af sit geografiske omfang) kræver godkendelse af et flertal på 2/3 af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser samt af
tilsynsmyndigheden.

17.2 I forbindelse med eventuel optagelse af nye interessenter eller udvidelse af nuværende interessenters deltagelse i interessentskabet, jf. afsnit 4, skal der bl.a. i optagelsesaftalen tages stilling
til størrelsen af et eventuelt kapitalindskud og ansvarsfordeling for sådanne nye interessenter.
Nye interessenter kan først optages, eller udvidelse af nuværende interessenters deltagelse kan
først ske, når et aftalt indskud er indbetalt.

18

Overdragelse

18.1 Ingen interessent kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne vedtægt uden alle
medinteressenters samtykke.

19

Ikrafttræden - opsigelse - udtræden

19.1 Disse vedtægter træder i kraft pr. 1. januar 2014. Der er med virkning fra samme dato indgået
”Sammenlægningsaftale vedrørende Reno-Nord, Fælles Forbrænding og Mokana” mellem interessentkommunerne om vilkårene for sammenlægning af aktiviteterne og virksomhederne i det
hidtidige ”I/S Reno-Nord”, det hidtidige ”I/S Fælles Forbrænding” og det hidtidige ”I/S Mokana”.
Det er aftalt, at interessentskabet overtager retten til fortsat at anvende navnet ”Reno-Nord”
som navn for dette nye samarbejde. Denne Sammenlægningsaftale med tilknyttede bilag indgår
som integreret del af nærværende vedtægter, hvortil der derfor henvises. Sammenlægningsaftalen indeholder en række forskellige, centrale samarbejdsregler, herunder på det økonomiske
område.

19.2

Udtræden af interessentskabet kan ske med 1 – et – års varsel til en første januar. Dog kan
udtræden tidligst finde sted, når interessentskabets ”anlægsgæld” eller ”andre faste forpligtel-
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ser, der kan sidestilles hermed”, er afviklet, henholdsvist udløbet. Til nærmere forståelse heraf
bemærkes følgende:

1)

Som ”anlægsgæld” defineres enhver uafviklet gæld/låneoptagelse i forbindelse erhvervelse af interessentskabets ”anlægsaktiver”, herunder omfattende både oprindelige og efterfølgende anlægsaktiver.

2)

Begrebet ”anlægsaktiver” defineres på sædvanlig vis i henhold til de til enhver tid gældende, almindelige regnskabsmæssige begreber og definitioner. Det kan omfatte enhver
form for aktiver eller rettigheder, såvel materielle som immaterielle aktiver. Traditionelle
anlægsaktiver er faste ejendomme, bygninger, anlæg og indretninger på faste ejendomme, maskiner og udstyr, men også aktiver som programmel og programrettigheder indgår
under dette begreb.

3)

Som ”andre faste forpligtelser, der kan sidestilles hermed” defineres finansieringsformer
som leje og leasing eller andre former for finansielle instrumenter, idet afviklingsforpligtelserne/afviklingsperioderne for optagne lån sidestilles med kontraktlige uopsigelighedsperioder og kontraktlige ophørsforpligtelser ved opsigelse eller udløb.

4)

I årsregnskabet (årsrapporten) skal der indarbejdes en særskilt note, hvor interessentskabets forpligtelser i henhold til nærværende bestemmelse skal fremhæves efter følgende retningslinjer:

a.

Der skal indarbejdes en specifikation over interessentskabets anlægsgæld med
angivelse af gældens størrelse og forventede restløbetid for de enkelte gældsposter og en fordeling af den samlede gæld blandt interessentkommunerne i henhold
til den i afsnit 6.4 angivne fordelingsnøgle,

b.

Der skal indarbejdes en specifikation over interessentskabets leje- og leasingkontrakter samt andre kontrakter med længere løbetid end den i nærværende bestemmelse, første punktum angivne opsigelsesfrist, herunder med angivelse af
restløbetid og særlige ophørsforpligtelser.

c.

En manglende angivelse i årsregnskabet af en forpligtelse er dog ikke udtryk for, at
den ikke indgår under nærværende bestemmelse.

5)

Ved udarbejdelsen af ophørsopgørelsen skal der for den enkelte interessentkommune
ske medregning af saldoen på kapitalkontoen og på en eventuel forrentningskonto.
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19.3 Udtræden til et tidligere tidspunkt kræver enighed blandt interessenterne. Såfremt udtræden vil
medføre tab for interessentskabet som følge af dårligere udnyttelse af anlægskapaciteten eller
på anden måde, kan udtræden kun ske mod fuld erstatning til interessentskabet fra den udtrædende kommune. Udtrædelsesvilkårene skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Hvor en interessentkommune udtræder af interessentskabet og dermed medtager den del af interessentskabets opgaver, der hidrører fra denne interessentkommune, har en udtrædende interessent
såvel ret som pligt til at udtage de anlæg og ejendomme samt andre aktiver og forpligtelser, der
vedrører opgaveudførelsen i interessentkommunens område. Ved udarbejdelsen af udtrædelsesopgørelsen skal der for den enkelte interessentkommune ske medregning af saldoen på kapitalkontoen og på en eventuel forrentningskonto.

19.4 Såfremt enighed mellem interessenterne ikke kan opnås, kan tilsynsmyndigheden dog tillade
udtræden, og i så fald fastsætter tilsynsmyndigheden vilkårene for udtræden.

19.5 Uanset opsigelse og udtræden, hæfter den udtrædende interessent fortsat for de lån og øvrige
forpligtelser, herunder eventuelt miljøansvar eller andet ansvar, der påhviler interessentskabet
på udtrædelsestidspunktet, eller som en følge af samarbejdet, medmindre en gældsfritagelse
kan aftales med långiver og de øvrige interessenter. Medhæftelsen for miljøansvaret vil dog almindeligvis fortsat skulle bestå.

19.6 I forbindelse med den økonomiske opgørelse ved en interessents udtræden kan der fastsættes
en forpligtelse for den udtrædende interessent til at betale erstatning for manglende affaldsmængder i en fastsat periode.

20

Ændringer af vedtægterne og opløsning

20.1 Til vedtagelse af beslutning om ændring af nærværende vedtægter eller interessentskabets
opløsning kræves tiltræden fra samtlige af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.
Foruden tiltræden fra samtlige deltagende kommuners kommunalbestyrelser kræves godkendelse af tilsynsmyndighederne i henhold til Lov om kommunernes styrelse.

20.2 Ved interessentskabets opløsning fordeles nettoformuen på de tilsluttede kommuner efter fordelingstallet, jf. afsnit 6.4, første afsnit. Der skal ved udarbejdelsen af opgørelsen ske medregning
af saldoen på kapitalkontoen og på en eventuel forrentningskonto.
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Tvister

21.1 Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende kommunalretlige spørgsmål, som måtte opstå mellem interessentskabet og en eller flere af interessentkommunerne i relation til nærværende Vedtægter, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres af kommunetilsynet efter de herom gældende regler.

21.2 Eventuelle andre tvister, der måtte udspringe af nærværende vedtægter, og som ikke kan løses
i mindelighed, afgøres af de almindelige domstole med civilretten i Aalborg som værneting .

22

Bilag

Bilag 1.1

Opgavebeskrivelse og Aktivliste, ”Forbrændingsopgaver”

Bilag 1.2

Opgavebeskrivelse og Aktivliste, ”Deponeringsopgaver”

Bilag 1.3

Opgavebeskrivelse og Aktivliste, ”Betonknusningsopgaver”

Bilag 1.4

Opgavebeskrivelse og Aktivliste, ”Farligt affald”

Bilag 1.5

Kørselsudligningsordning

Bilag 1,5,1 Kompensationsordning

Bilag 1.6

Områdekort 1. januar 2014

Bilag 1.7

Områdekort 1. januar 2016

Bilag 1.8

Opgaveoverførsel Mariagerfjord Kommune

Bilag 1.9

Fordeling fusionsgevinst

Bilag 1.10

Dækningsbidrag/markedspris

…………………………
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Som interessentkommuner:

Dato:

/

2013

For Brønderslev Kommune:

_________________________

Dato:

/

__________________________

2013

For Jammerbugt Kommune:

_________________________

Dato:

/

__________________________

2013

For Mariagerfjord Kommune:

_________________________

Dato:

/

__________________________

2013

For Rebild Kommune:

_________________________

__________________________
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2013

For Aalborg Kommune:

_________________________

__________________
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1

1.1

Opgavedefinition

Under henvisning til afsnit 3.9, punkt 1) i Vedtægterne for I/S Reno-Nord foretages herved følgende fastlæggelse og definition af de fra Interessentkommunerne overførte opgaver til I/S Reno-Nord på det opgaveområde, der i Vedtægterne er defineret som ”Forbrændingsopgaver”:

1)

Alle opgaver vedrørende affaldsforbrænding, herunder drift af affaldsforbrændingsanlæg
(kraftvarmeanlæg og varmeproducerende forbrændingsanlæg) med affaldsmodtagelse,
produktion af el og varme, bortskaffelse af forbrændingsrestprodukter samt øvrige opgaver i tilknytning hertil. Selve affaldsindsamlingsopgaverne henhører derimod ikke under
denne definition.

2)

Opgaveomfanget og opgaveindholdet svarer til det omfang og indhold, som til enhver tid
følger af lovgivningen samt til, hvad der efter bestyrelsens skøn er sædvanligt og naturligt
i denne branche.

3)

Opgaveudførelsen finder i øjeblikket sted på følgende to forbrændingsanlæg:

a.

Kraftvarmeanlægget beliggende på adressen, Troensensvej 2, 9220 Aalborg Øst

b.

Forbrændingsanlægget beliggende på adressen, Hvedemarken 13, 9500
Hobro.

4)

Under henvisning til vedtægterne afsnit 3.2 kan der mellem interessentskabet og de enkelte interessentkommuner indgås mere detaljerede aftaler om den nærmere opgaveudførelse.. Kraftvarmeanlægget i Aalborg er hovedanlægget med den største kapacitet og
det største varmeunderlag. Forbrændingsanlægget i Hobro er et mindre anlæg, som udelukkende producerer varme. De langsigtede driftsmuligheder for dette anlæg afgøres ud
fra driftsøkonomiske vurderinger. Kompetencen til en beslutning om nedlægning af dette
anlæg ligger hos Interessentkommunerne og indgår under kompetencebestemmelsen i
Vedtægterne afsnit 9.7. Det fremgår heraf, at en sådan beslutning kræver enighed blandt
Interessentkommunerne.

2

Deltageromfang og omfang af leveringspligt - beregningsmetode:

2.1

Ligeledes under henvisning til Vedtægterne afsnit 3.9 - jf. afsnit 4 om leveringspligten og afsnit
6 om beregningen heraf - bemærkes, at Interessentkommunerne har overført de nedenfor i afsnit 2.5 beskrevne andele af deres samlede opgaver på dette opgaveområde. For nogle Inte-
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ressentkommuners vedkommende vil opgaveoverførslen komme til at omfatte den samlede
kommunes opgaver, svarende til opgaverne og affaldsmængderne fra kommunens samlede
område. For andre kommuners vedkommende omfatter opgaveoverførslen og dermed leveringspligten alene en forholdsmæssig del af kommunens område og dermed mængder.

2.2

Denne opdeling i geografiske områder inden for den enkelte Interessentkommune har sammenhæng med tilstanden før kommunesammenlægningen i 2007, hvor der under den nye storkommune indgik delområder med forskellige affaldshåndteringsløsninger. I de tilfælde, hvor der
således alene er tale om en opgaveoverførsel fra en del af en Interessentkommunes område,
foretages opgørelsen af denne Interessentkommunes deltagelse i interessentskabet - ejermæssigt og hæftelsesmæssigt samt i relation til leveringsforpligtelsen - ud fra et ”reguleret” indbyggertalskriterium som beskrevet i vedtægterne afsnit 6.1 (hvorved der sker en indregning af antal
sommerhuse med en indbyggerfaktor, som nærmere beskrevet nedenfor i afsnit 2.3), idet der
foretages en forholdstalsberegning ud fra af det omfattede områdes andel af det samlede, regulerede indbyggertal (i henhold til folkeregisteret) i Interessentkommunen:

Beregningseksempel (uden regulering for sommerhuse):

-

Det samlede indbyggertal i kommunen:

42.500

-

Indbyggertallet i det omfattede område:

20.000

Forholdstallet for kommunens leveringspligt: 20.000/42.500, svarende til 47,05 procent.

Dette forholdstal angiver således leveringspligtens andel af den samlede mængde af denne affaldskategori hos Interessentkommunen, omregnet i procenter.

2.3

For at tage højde for, at nogle af Interessentkommunerne har et stort antal sommerhuse – som
også har en affaldsproduktion - er det besluttet at foretage en indregning af antallet af sommerhuse i kommunen med en faktor, således at der for hvert sommerhus indregnes 0,9 – nul komma ni – folkeregisterindbygger. Det ”regulerede indbyggertal” i kommunen eller i delområdet beregnes derfor som antallet af folkeregisterindbyggere i kommunen/delområdet med tillæg af antallet af sommerhuse i kommunen/delområdet multipliceret med 0,9.

Beregningseksempel (med regulering for sommerhuse):

-

Det samlede indbyggertal for kommunen:

-

Antal sommerhuse i kommunen: 1.100 x 0,9 =

-

Reguleret indbyggerantal i kommunen

42.500
990
43.490
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-

Antal folkeregisterindbyggere i det omfattede område:

-

Antal sommerhuse i samme område: 500 x 0,9 =

-

Reguleret indbyggerantal i området

20.000
450
20.450

Forholdstallet for kommunens leveringspligt: 20.450/43.490, svarende til 47,02 procent.

2.4

Oplysningerne om antal folkeregisterindbyggere og antal sommerhuse i et område indhentes
hos Danmarks Statistik.

2.5

Følgende områder hos Interessentkommunerne indgår som omfattede områder i forhold til forbrændingsopgaverne:

1)

Med virkning fra 1. januar 2014: de områder, der er angivet i Vedtægterne afsnit 6.1,
punkt 2)

2)

Med virkning fra 1. januar 2016: de yderligere områder, der er angivet i Vedtægterne afsnit 6.1, punkt 3).

3

Anlægsoversigt for ”Forbrændingsområdet”:

3.1

Kraftvarmeanlægget i Aalborg, matr. nr. 4cg og 10by Nørre Tranders, Aalborg Jorder, beliggende
Troensensvej 2, 9220 Aalborg Øst, ejer: interessentskabet:

1) I/S Reno-Nords affaldsfyrede kraftvarmeanlæg består af to ovnlinjer: Ovnlinje 4, som er idriftsat
i 2005 og en ældre ovnlinje benævnt ovnlinje 3, som er renoveret sådan at begge ovnlinjer lever op til BAT – Bedst tilgængelige teknologi.

Der er godkendelse til at forbrænde farligt affald og klinisk risikoaffald på begge ovnlinjer i en
mængde på op til 18.500 tons årligt.

I/S Reno-Nord har etableret anlæg til at udføre stikprøvebaseret modtagekontrol af det tilførte
affald.

I/S Reno-Nord råder over et mellemlager for brændbart affald med mulighed for at oplagre og
sæsonforskyde forbrænding af brændbart affald. Anlægget er placeret på selskabets deponi-
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område, og har en kapacitet på ca. 18.000 m3.

2) Opgaveudførelsen på forbrændingsområdet omfatter alle opgaver vedrørende affaldsforbrænding, herunder etablering, drift og vedligeholdelse af affaldsbaserede kraftvarmeanlæg, modtagelse af affald, produktion af elektricitet og varme, bortskaffelse af restprodukter fra forbrændingsprocessen samt øvrige opgaver som er knyttet hertil.

3.2

Forbrændingsanlægget i Hobro, matr. nr. 5fq Hegedal, Hobro Jorde, beliggende Hvedemarken 13,
9500 Hobro, ejer: interessentskabet:
3) I/S Fælles Forbrændings affaldsfyrede hedtvandsanlæg består af en ovnlinje med semitørt
røgrensningsanlæg: Ovnlinien er leveret af Vølund og idriftsat i 2001. Det tilhørende filteranlæg
er idriftsat i 2005 og leveret af Alstom, Kedel og ovn er løbende renoveret og levetidsforlænget,
en stor del af kedlen er i dag inconelbelagt. Filtret med tilbehør er hovedrenoveret i 2012/2013.
Anlæggets SRO system er under udskiftning til nyt moderne styresystem dette projekt afsluttes
i 3 kvartal 2013. Ovnlinje, filter og miljørapportering lever op til BAT – Bedst tilgængelige teknologi.

Opgaveudførelsen på forbrændingsområdet omfatter alle opgaver vedrørende affaldsforbrænding, herunder etablering, drift og vedligeholdelse af affaldsbaserede varmeanlæg,
modtagelse af affald, produktion af varme, bortskaffelse af restprodukter fra forbrændingsprocessen samt øvrige opgaver som er knyttet hertil.

I/S Fælles Forbrænding råder over et mellemlager for brændbart affald med mulighed for at
oplagre og sæsonforskyde forbrænding af brændbart affald. Anlægge er placeret på Affalds- og Genbrugscenter i Gunderup, og har en kapacitet på ca.5.000 ton.
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Opgavedefinition
Under henvisning til afsnit 3.9, punkt 2) i Vedtægterne for I/S Reno-Nord foretages herved følgende fastlæggelse og definition af de fra Interessentkommunerne overførte opgaver til I/S Reno-Nord på det opgaveområde, der i Vedtægterne er defineret som ”Deponeringsopgaver”:

1)

Alle opgaver vedrørende drift og ejerskab af kontrolleret losseplads (deponianlæg), herunder affaldsmodtagelse, sorteringsopgaver, deponeringer, også af særlige affaldsfraktioner. Affaldsindsamlingsopgaverne er derimod ikke overført til interessentskabet,

2)

Opgaveomfanget og opgaveindholdet svarer til det omfang og indhold, som til enhver tid
følger af lovgivningen samt til, hvad der efter bestyrelsens skøn er sædvanligt og naturligt
i denne branche.

3)

Opgaveudførelsen finder i øjeblikket sted på følgende deponeringsanlæg:

a.

4)

Deponianlægget beliggende på adressen, Halsvej 70, Rærup, 9310 Vodskov

Under henvisning til vedtægterne afsnit 3.2 kan der mellem interessentskabet og de enkelte interessentkommuner indgås mere detaljerede aftaler om den nærmere opgaveudførelse.

2

Deltageromfang og omfang af leveringspligt - beregningsmetode:

2.1

Ligeledes under henvisning til Vedtægterne afsnit 3.9 - jf. afsnit 4 om leveringspligten og afsnit
6 om beregningen heraf - bemærkes, at Interessentkommunerne har overført de nedenfor i afsnit 2.5 beskrevne andele af deres samlede opgaver på dette opgaveområde. For nogle Interessentkommuners vedkommende vil opgaveoverførslen komme til at omfatte den samlede
kommunes opgaver, svarende til opgaverne og affaldsmængderne fra kommunens samlede
område. For andre kommuners vedkommende omfatter opgaveoverførslen og dermed leveringspligten alene en forholdsmæssig del af kommunens område og dermed mængder.

2.2

Denne opdeling i geografiske områder inden for den enkelte Interessentkommune har sammenhæng med tilstanden før kommunesammenlægningen i 2007, hvor der under den nye storkommune indgik delområder med forskellige affaldshåndteringsløsninger. I de tilfælde, hvor der
således alene er tale om en opgaveoverførsel fra en del af en Interessentkommunes område,
foretages opgørelsen af denne Interessentkommunes deltagelse i interessentskabet - ejermæssigt og hæftelsesmæssigt samt i relation til leveringsforpligtelsen - ud fra et ”reguleret” indbyg-
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Dato 14. november 2013

gertalskriterium som beskrevet i vedtægterne afsnit 6.1 (hvorved der sker en indregning af antal
sommerhuse med en indbyggerfaktor, som nærmere beskrevet nedenfor i afsnit 2.3), idet der
foretages en forholdstalsberegning ud fra af det omfattede områdes andel af det samlede, regulerede indbyggertal (i henhold til folkeregisteret) i Interessentkommunen:

Beregningseksempel (uden regulering for sommerhuse):

-

Det samlede indbyggertal i kommunen:

42.500

-

Indbyggertallet i det omfattede område:

20.000

Forholdstallet for kommunens leveringspligt: 20.000/42.500, svarende til 47,05 procent.

Dette forholdstal angiver således leveringspligtens andel af den samlede mængde af denne affaldskategori hos Interessentkommunen, omregnet i procenter.

2.3

For at tage højde for, at nogle af Interessentkommunerne har et stort antal sommerhuse – som
også har en affaldsproduktion - er det besluttet at foretage en indregning af antallet af sommerhuse i kommunen med en faktor, således at der for hvert sommerhus indregnes 0,9 – nul komma ni – folkeregisterindbygger. Det ”regulerede indbyggertal” i kommunen eller i delområdet beregnes derfor som antallet af folkeregisterindbyggere i kommunen/delområdet med tillæg af antallet af sommerhuse i kommunen/delområdet multipliceret med 0,9.

Beregningseksempel (med regulering for sommerhuse):

-

Det samlede indbyggertal for kommunen:

42.500

-

Antal sommerhuse i kommunen: 1.100 x 0,9 =

-

Reguleret indbyggerantal i kommunen

43.490

-

Antal folkeregisterindbyggere i det omfattede område:

20.000

-

Antal sommerhuse i samme område: 500 x 0,9 =

-

Reguleret indbyggerantal i området

990

450
20.450

Forholdstallet for kommunens leveringspligt: 20.450/43.490, svarende til 47,02 procent.

2.4

Oplysningerne om antal folkeregisterindbyggere og antal sommerhuse i et område indhentes
hos Danmarks Statistik.

2.5

Følgende områder hos Interessentkommunerne indgår som omfattede områder i forhold til forbrændingsopgaverne:
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1)

Dato 14. november 2013

Med virkning fra 1. januar 2014: de områder, der er angivet i Vedtægterne afsnit 6.1,
punkt 2)

2)

Med virkning fra 1. januar 2016: de yderligere områder, der er angivet i Vedtægterne afsnit 6.1, punkt 3).

3

Anlægsoversigt for ”Deponiområdet”:

3.1

Deponianlægget i Rærup, matr. nr. 21 bc, 8 ac, 9 al, 19 bb, 11 q, 14 ae og 17 x, Horsens By, Horsens og 1h, 1i, foruden dele af 1a og 1g, Vesterladen, Horsens, alle Aalborg Kommune., beliggende Halsvej 70, Rærup, 9310 Vodskov, ejer: interessentskabet.

1)

Deponianlægget i Rærup omfatter et område på 34 ha. De første deponienheder på deponianlægget i Rærup er etableret i 1989. Efterfølgende etaper er etableret i 1995 og 1997. Alle
etaper som er etableret i perioden 1989 – 1997 er nu nedlukket, sådan at aktiviteterne på disse
omfatter opsamling og efterbehandling af perkolat og almindelig vedligeholdelse på arealerne. I
2007 blev der etableret og idriftsat nye etaper, som lever op til de nuværende indretningskrav
til deponianlæg. Der er således aktive deponienheder til blandet affald, mineralsk affald og farligt affald. Af øvrige aktiviteter, som er relateret til deponeringsaktiviteterne, er der etableret en
sorteringsplads samt et mellemlager for forbrændingsegnet affald.

2)

Opgaveoverførslen på deponiområdet omfatter alle opgaver vedrørende drift og ejerskab af
kontrolleret losseplads (deponianlæg), herunder affaldsmodtagelse, sorteringsopgaver, deponeringer, også af særlige affaldsfraktioner.
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1

Opgavedefinition

1.1

Under henvisning til afsnit 3.9, punkt 3) i Vedtægterne for I/S Reno-Nord foretages herved følgende fastlæggelse og definition af de fra Interessentkommunerne overførte opgaver til I/S Reno-Nord på det opgaveområde, der i Samarbejdsaftalen er defineret som ”Betonknusningsopgaver”:

1)

Alle opgaver vedrørende drift af et betonknusningsanlæg med modtagelse af affaldsprodukterne, herunder sorteringsopgaver, nedknusning af de egnede materialer og efterfølgende
salg eller anden afhændelse af de genanvendelige fraktioner og bortskaffelse af ikkegenanvendelige restfraktioner. Denne opgaveoverførselsaftale er alene udtryk for, at den
enkelte Interessentkommune afskærer sig fra selv at etablere og drive et sådant anlæg. Der
påhviler derimod ikke Interessentkommunerne en leveringspligt, men alene en leveringsret.
Affaldsindsamlingsopgaverne er ikke overført til interessentskabet.

2)

Opgaveomfanget og opgaveindholdet svarer til det omfang og indhold, som til enhver tid
følger af lovgivningen samt til, hvad der efter bestyrelsens skøn er sædvanligt og naturligt
i denne branche.

3)

Opgaveudførelsen finder i øjeblikket sted på samme ejendom som deponeringsanlægget,
nemlig:

a.

4)

Deponianlægget beliggende på adressen, Halsvej 70, Rærup, 9310 Vodskov

Under henvisning til vedtægterne afsnit 3.2 kan der mellem interessentskabet og de enkelte interessentkommuner indgås mere detaljerede aftaler om den nærmere opgaveudførelse.

1.2

1.3

De overførte opgaver udføres for følgende to grupper af affaldsproducenter:

1)

For Interessentkommunerne,

2)

For erhvervsvirksomheder.

Affaldet fra Interessentkommunerne stammer først og fremmest fra disses genbrugspladser,
men kan også stamme fra kommunale institutioner og virksomheder.

1.4

Affaldet fra erhvervsvirksomhederne har karakter af ”genanvendeligt erhvervsaffald”, som ikke
længere er en pligtig, kommunal opgave i henhold til de nærmere regler herom i miljøbeskyttel-
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sesloven og den derfra udstedte affaldsbekendtgørelse. Interessentskabet har imidlertid foretaget en rettidig og korrekt anmeldelse i henhold til dagældende regler, da der skete en lovmæssig ændring af kommunernes opgaveudførelse på dette område. Dette behandlingsanlæg er
registreret i medfør af reglerne herom i affaldsbekendtgørelsen.

1.5

Der udarbejdes et særligt delregnskab under interessentskabets regnskab for driften af dette
behandlingsanlæg, som udgiftsmæssigt hviler i sig selv.

2

Anlægsoversigt for ”Betonknusningsområdet”:

2.1

Betonknusningsudstyret, der befinder sig på deponianlægget i Rærup, matr. nr. 21 bc, 8 ac, 9 al,
19 bb, 11 q, 14 ae og 17 x, Horsens By, Horsens og 1h, 1i, foruden dele af 1a og 1g, Vesterladen,
Horsens, alle Aalborg Kommune., beliggende Halsvej 70, Rærup, 9310 Vodskov, ejes af interessentskabet:

1)

Anlægget består af en kæbeknuser, der kan anvendes til beton, tegl, asfalt og lignende materialer, som er egnet til genanvendelse. Der er desuden etableret et dieselgeneratoranlæg
til strømforsyning af anlægget, ligesom der er etableret båndtransportører og andre hjælpeanlæg.
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1.1

Dato: 14. november 2013

Opgavedefinition

Under henvisning til afsnit 3.9, punkt 4) i Vedtægterne for I/S Reno-Nord foretages herved følgende fastlæggelse og definition af de fra Interessentkommunerne overførte opgaver til I/S Reno-Nord på det opgaveområde, der i Vedtægterne er betegnet som ”Farligt affald”:

1)

Alle opgaver vedrørende drift af modtagestation for farligt affald samt håndtering af sådant affald i overensstemmelse med herom gældende regler og inden for rammerne af
nærværende vedtægter. Desuden har alle de under afsnit 2 anførte deltagende interessentkommuner, bortset fra Aalborg Kommune, overført indsamlingsopgaverne for farligt
affald fra virksomhederne samt de offentlige og private institutioner i de respektive interessentkommuner. Derimod er indsamlingsopgaverne fra de private husholdninger ikke
overført til interessentskabet.

2)

Opgaveomfanget og opgaveindholdet svarer til det omfang og indhold, som til enhver tid
følger af lovgivningen samt til, hvad der efter bestyrelsens skøn er sædvanligt og naturligt
i denne branche.

3)

Opgaveudførelsen vedrørende drift af modtagestation finder i øjeblikket sted på følgende
adresse:

a.

4)

Langerak 21, 9220 Aalborg Øst

Under henvisning til vedtægterne afsnit 3.2 kan der mellem interessentskabet og de enkelte interessentkommuner indgås mere detaljerede aftaler om den nærmere opgaveudførelse.

2

Deltageromfang og omfang af leveringspligt - beregningsmetode:

2.1

Ligeledes under henvisning til Vedtægterne afsnit 3.9 - jf. afsnit 4 om leveringspligten - bemærkes, at følgende Interessentkommuner har overført deres ovenfor i afsnit 1 beskrevne opgaver
på dette opgaveområde:

1)

Jammerbugt Kommune

2)

Mariagerfjord Kommune
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3)

Rebild Kommune

4)

Aalborg Kommune

Dato: 14. november 2013

3

Anlægsoversigt for området for ”Farligt affald”:

3.1

Modtagestationen i Aalborg, matr. Nr. 15l, Uttrup, Aalborg Jorder beliggende Langerak 21,9220
Aalborg Øst

1)

På virksomhedens areal er der etableret bygninger og faciliteter til følgende anvendelse og
aktiviteter:

2)

•

Administration og velfærd

•

Pumpehus med diverse tekniske installationer

•

Haller til oplag og omlastning af farligt affald

•

Halvtag til oplag

•

Bygning til sortering, kontrol og pakning af farligt affald

•

Betonplads til oplag af tomme emballager

•

Plads til modtagelse af affald, herunder brovægt og tilhørende installationer

•

Sandbakke til afvanding af sand fra sandfang og olieudskillere.

Alle opgaver vedrørende drift af modtagestation for farligt affald samt håndtering af sådant
affald i overensstemmelse med herom gældende regler og inden for rammerne af nærværende
vedtægter. Desuden har alle de under afsnit 2 anførte deltagende interessentkommuner, bortset fra Aalborg Kommune, overført indsamlingsopgaverne for farligt affald fra virksomhederne
samt de offentlige og private institutioner i de respektive interessentkommuner.
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Bilag 1.5 Overenskomst om udligningsordning vedr. kørselsudgiften for dagrenovation.
Kørselsudligningsordningen er udformet sådan at interessenterne får samme kørselsudgift pr.
ton dagrenovation, idet transportafstandene regnes mellem I/S Reno-Nords energianlæg i
henholdsvis Aalborg og Hobro, og de omfattede geografiske områders befolkningsmæssige
tyngdepunkter.

Ordningen omfatter de geografiske områder, der fra den 1. januar 2016 indgår i det nye I/S
Reno-Nord samarbejde. Ordningen træder i kraft samtidig med gennemførelsen af den økonomiske del af fusionen, det vil sige pr 1. januar 2016. I overgangsperioden fra 1. januar 2014
og til 31. december 2015, beregnes kørselsudligning i overensstemmelse med den ordning, der
er gældende for levering af dagrenovation til energianlægget i Aalborg, det vil også sige med
udgangspunkt i de geografiske områder og tyngdepunkter, der er gældende for I/S Reno-Nord
frem til udgangen af 2013. Der er i overgangsperioden ikke kørselsudligning for affald der leveres til energianlægget i Hobro.
Udligningsordningen omfatter følgende områder:

1. Brønderslev: Tidligere Dronninglund Kommune
2. Jammerbugt kommune: Hele kommunen
3. Mariagerfjord kommune: Hele kommunen
4. Rebild Kommune: Tidligere Skørping kommune
5. Aalborg Kommune: Hele kommunen

Hvis en kommune vælger at opfylde sin leveringspligt ved at udnytte muligheden for at afvige
fra det oprindelige geografiske område/tidligere interessentkommune jf. vedtægternes afsnit
4.2, sker kørselsudligningen dog fortsat med udgangspunkt i det oprindelige geografiske område.

Hvis en kommune imidlertid vælger at udvide sin deltagelse i samarbejdet jf. vedtægternes
afsnit 17, skal der ske en ny fastsættelse af den pågældende kommunes befolkningsmæssige
tyngdepunkt, og dermed transportafstanden fra kommunen til energianlægget.

Hvis det besluttes at ophøre med forbrænding af affald på energianlægget i Hobro, er der aftalt følgende:
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Bilag 1.5

1. Affald i en mængde svarende til den tidligere Arden Kommunes andel af Mariagerfjord
kommune forbrændes i et fusionsscenarie, som hidtil, efter konditionerne indgået i leveringskontrakten til Reno Nord I/S.

2. Affald i en mængde svarende til den tidligere Hadsund Kommunes andel af Mariagerfjord kommune forbrændes i et fusionsscenarie på markedsvilkår som ”frit affald” på
lige fod med nyt affald fra Jammerbugt og Aalborg Kommuner.

3. Affald i en mængde svarende til de tidligere Kommuner Hobro og Mariagers andel af

Mariagerfjord kommune forbrændes i et fusionsscenarie på markedsvilkår som ”frit affald”. Der kørselsudlignes ikke.

Definitioner:
Transportafstanden T:

Afstanden fra den enkelte kommunes befolkningsmæssige tyngdepunkt til I/S Reno-Nords energianlæg. Transportafstanden for de enkelte kommuner tager udgangspunkt i en beregning gennemført af COWI i juni 2013, og
er baseret dels på det rent befolkningsmæssige tyngdepunkt, baseret på folkeregisteroplysninger og dels på
placeringen af sommerhuse i kommunen. Et sommerhus
svarer i beregningen til 0,9 indbygger.

Kommune

Energianlæg

Transportafstand km (Inklusiv Sommerhuse)

Brønderslev

Aalborg

31,5

Jammerbugt

Aalborg

35,6

Mariagerfjord

Hobro

10,4

Rebild

Aalborg

23,4

Aalborg

Aalborg

4,2
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Bilag 1.5

Interessentkommunens affaldsmængde IA:

Den enkelte interessentkommunes årlige dagrenovationsmængde for det år som kørselsudligningsberegningen
foretages.

Total affaldsmængde TA:

Den totale mængde dagrenovation leveret fra interessentkommunerne.

Middelafstand M:

Den gennemsnitlige afstand som et tons affald skal
transporteres fra interessentkommunernes befolkningsmæssige tyngdepunkt til Reno-Nords energianlæg. Beregnes efter følgende formel:

𝑀(𝑘𝑚) =

∑5𝑘=1(𝑇[𝑘𝑚] ∗ 𝐼𝐴[𝑡𝑜𝑛𝑠])
𝑇𝐴[𝑡𝑜𝑛𝑠]

Transportpris P:

Delindeks for lastvognskørsel under omkostningsindeks
for anlæg. Indekset reguleres 4 gange årligt og publiceres i Danmarks Statistik. Basis marts 1995 = 100. Transportprisen pr. ton udgjorde pr 1. januar 2013 kr. 3,81
og indekset pr. 1. januar 2013 = 178,51.

Reguleringspris R:

Reguleringsprisen er den pris, som Reno-Nords behandlingstakst jf. takstblad reguleres med for hver enkelt
kommune. Reguleringsprisen beregnes for hver kommune med udgangspunkt i transportafstanden T for
den pågældende kommune, middelafstanden M og
transportprisen P efter nedenstående formel:

Rkommune = (Tkommune – M) x P

Beregningen af kørselsudligningen gennemføres én gang årligt, opgjort for hvert kvartal.
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Bilag 1.5.1

Bilag 1.5.1

Kompensationsordning - Supplement til kørselsudligningsordningen
Dette supplement til kørselsudligningsordningen skal sikre, at der sker en fordeling af et beløb, betegnet
”fordelingsbeløbet” til de fire kommuner Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild. Beløbet
fordeles med udgangspunkt i dels de fire kommuners dagrenovationsmængder og dels afstanden fra
kommunens geografiske tyngdepunkt og ind til det forbrændingsanlæg hvor affaldet leveres.
Fordelingsbeløbet er den andel der jf. bilag 1.9 i forbindelse med opgørelsen af fusionsgevinsten betegnes
”forbrænding/varmesiden”.

Beløbet fordeles på følgende måde:
Fordelingsbeløbet fordeles til de 4 kommuner efter følgende nøgle:

𝐹, 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒 = 𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝐹𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑙ø𝑏 ×

𝑇𝑘𝑚, 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒
𝑇𝑘𝑚, 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Hvor :
• F, kommune = Den andel af fordelingsbeløbet, der tilfalder den enkelte kommune
• Samlet Fordelingsbeløb = den andel, der jf. bilag 1.9 i forbindelse med opgørelsen af
fusionsgevinsten betegnes ”forbrænding/varmesiden”.
• Tkm, kommune = Antal tons dagrenovation indsamlet affald i den pågældende kommune ganget
med kommunens transportafstand T jf. bilag 1.5.
• Tkm, total = Summen af Tkm,kommune i de fire kommuner.
Eksempel:
Fordelingsbeløbets størrelse: Jf. bilag 1.9 er der i det aktuelle eksempel beregnet at varmesidens andel af
fusionsgevinsten vil udgøre kr 975.000. Dette beløb fordeles på de to kommuner MFK og Aalborg, hvor der
er varmeforsyningsområder, som får del i fusionsgevinsten. Beløbet fordeles sådan at varmesidens fordel i
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de to områder lige netop er udlignet. Det vil i det aktuelle regneeksempel betyde, at Mariagerfjord bidrager
med ca. kr 125.000 og Aalborg med ca. kr 850.000.
Fordeling af resterende beløb:

Kommune
Brønderslev
Jammerbugt
Mariagerfjord
Rebild
Sum

TonsKm

F,kommune
123 kr.
171.909,43
411 kr.
572.637,30
117 kr.
162.429,30
49 kr.
68.023,98
699 kr.
975.000,00

Områdekort pr. 1. januar 2014
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Skagen

Hirtshals

Sindal
Hjørring
Frederikshavn

Løkken-Vrå

Sæby

Brønderslev

Pandrup

Dronninglund
Aabybro

Fjerritslev

Hals

Aalborg

Nibe
Sejlflod
Løgstør

Nordjylland

Støvring

Skørping
Aars
Farsø
Arden
Hadsund

Nørager

Aalestrup

e
Mariager

Møldrup

Hobro
Nørhald

Purhus

Tjele
Rougsø
Randers
Nørre Djurs

jends

Viborg

Viborg
Sønderhald

Fordelingsnøgler
Af nedenstående tabeller fremgår de fordelingsnøgler, der ligger til grund for fastlæggelse af ejerforhold og
hæftelse, som beskrevet i vedtægternes afsnit 6.
Folketal 1.
januar 2006

Antal
som m erhuse 1.
januar 2006

Dronninglund

15209

182

Brønderslev

20104

5

Brønderslev i alt

35313

Fordelingsnøgle

Korrigeret
folketal (Pkorr)

Indgår før
fusion

15373 Ja
20109 nej

Indgår før
fusion

15.373 Ja
-

35481

15.373

43%

Indgår
1.1.2014
nej

Indgår
1.1.2014

Indgår
1.1.2016

15.373 Ja
-

Indgår
1.1.2016
15.373

nej

15.373

15.373

43%

43%

Aabybro

11390

99

11479 ja

11.479 ja

11.479 ja

11.479

43%

Pandrup

16102 ja

16.102 ja

16.102 ja

16.102

10612

6100

Brovst

8281

380

8623 nej

-

nej

-

ja

Fjerritslev

8421

1121

9430 nej

-

nej

-

ja

Jammerbugt i alt

38704

45634

27.581

Fordelingsnøgle

29%

Arden

8534

20

Hadsund

10989

2586

13316 nej

-

Hobro

15320

24

15342 nej

-

8237

151

8373 nej

-

Mariager
Mariager Fjord i alt

43080

Fordelingsnøgle

20%

8552 ja

45583

27.581

8.623
9.430
45.634

60%

60%

8.552 ja

8.552 ja

8.552

ja

13.316 ja

13.316

ja

15.342 ja

15.342

ja

8.373 ja

8.552

100%

45.583

19%

8.373
45.583

100%

100%

Fordelingsnøgle
Skørping

9799

32

9828 ja

Støvring

13083

23

13104 nej

-

nej

-

nej

Nørager

5564

4

5568 nej

-

nej

-

nej

Rebild i alt
Fordelingsnøgle
Aalborg
Hals

28446

28499

34%

9.828 ja

9.828

9.828 ja

9.828
-

9.828

34%

9.828

34%

34%

163952

669

164554 ja

164.554 ja

164.554 ja

164.554

11699

3703

15032 ja

15.032 ja

15.032 ja

15.032

Sejlflod

9510

893

10314 ja

10.314 ja

10.314 ja

10.314

Nibe

8368

161

193529

5426

Ny Aalborg I alt
Fordelingsnøgle

96%

8513 nej
198412

189.900
96%

nej

189.900

ja

8.513
198.412

96%

100%

Tabel 1
I tabel 1 beregnes på baggrund af folketal 2006, fordelingsnøgler, der fastslår hvor stor en del af
ejerkommunerne, der indgår i samarbejdet henholdsvis 1.1.2014 og 1.1.2016. Baggrunden for at denne
fordeling tager afsæt i 2006 data er, at der efter kommunalreformen ikke længere føres statistik over
indbyggertal og antal sommerhuse i de geografiske områder, der udgjorde de oprindelige
interessentkommuner.

Fordelingsnøglerne overføres til tabel 2, hvor de enkelte kommuneres ejerandel i I/S Reno-Nord beregnes
for 1.1.2014 og 1.1.2016.

Folketal 1. jan
2013

Sommerhuse 1.1.13 P korr , 2013, Brutto Andel af
kommunen,
som
deltager
1.1.14

P korr 2014

Ejerandel
2014

Andel af
P korr 2016 Ejerandel
kommunen,
2016
som
deltager
1.1.16

Brønderslev

35600

225

35.803

43%

15.512

4,9%

43%

15.512

4,8%

Jammerbugt

38597

8549

46.291

60%

27.978

8,8%

100%

46.291

14,2%

Mariagerfjord

42111

3079

44.882

100%

44.882

14,1%

100%

44.882

13,8%

Rebild

28866

60

28.920

34%

9.973

3,1%

34%

9.973

3,1%

203448

6046

208.889

96%

199.927

62,8%

100%

208.889

64,2%

20118

118

20.224

100%

20.224

6,3%

0%

318.496

100,0%

Aalborg
Randers (Kun Purhus+Nørager

368740

385.009

325.548

0,0%
100%

Tabel 2

I nedenstående tabel 3 fremgår de folketal, der ligger til grund for fordelingsnøgler vedrørende Mokana.

Mokana Affald - Befolkningstal 1/1 2010
Aalborg Kommune
Mariagerfjord Kommune
Rebild Kommune
Jammerbugt Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Skive Kommune
I alt

Tabel 3

Indbyggere
197.426
42.604
28.852
38.927
38.106
48.137
394.052

Indtræden
0
0
0
0
0
0
0

Udtræden
0
0
0
0
-38.106
-48.137
-86.243

I alt
197.426
42.604
28.852
38.927
0
0
307.809

Fordeling
64,14%
13,84%
9,37%
12,65%
0,00%
0,00%
100,00%

Områdekort pr. 1. januar 2016
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Skagen

Hirtshals

Sindal
Hjørring
Frederikshavn

Løkken-Vrå

Sæby

Brønderslev

Pandrup

Dronninglund
Aabybro

Fjerritslev

Hals

Aalborg

Nibe
Sejlflod
Løgstør

Nordjylland

Støvring

Skørping
Aars
Farsø
Arden
Hadsund

Nørager
d
Aalestrup
Sundsøre

Mariager

Møldrup

Hobro
Nørhald

Skive

Purhus

Tjele
Rougsø
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Aftale om opgaveoverførsel

fra

Mariagerfjord Kommune

til

I/S Reno-Nord
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1

Parterne

1.1

Mellem undertegnede

Mariagerfjord Kommune
Ndr. Kajgade 1
9500 Hobro
(benævnt ”Kommunen”)

1.2

og medundertegnede

I/S Reno-Nord
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst
(benævnte ”Reno-Nord)

(i fællesskab benævnt ”Parterne”) indgås herved aftale (benævnte ”Aftalen”) om overførsel af
nedennævnte driftsopgaver fra kommunen til I/S Reno-Nord på følgende nærmere baggrund og

VILKÅR:

2

Aftalegrundlaget

2.1

Denne Aftale har juridisk karakter af en aftale om opgaveoverførsel fra en interessentkommune
til et kommunalt fællesskab – I/S Reno-Nord – som er oprettet i henhold til den kommunale styrelseslov § 60, stk. 1, og som Kommunen derved selv er deltager i.

2.2

Der henvises om oprettelsen af I/S Reno-Nord til Sammenlægningsaftale med bilag (benævnt
”Sammenlægningsaftalen”), herunder bilag 1 til denne – de nye vedtægter (benævnt ”Vedtægterne”) - for Det nye I/S Reno-Nord, ligesom der henvises til nedenfor afsnit 5 om ikrafttrædelsestidspunktet.

2.3

Aftalen er alene af praktiske grunde formuleret som en særskilt opgaveoverførelsesopgave ved
siden af de øvrige opgaveoverførsler, som er beskrevet i Vedtægterne, jf. afsnit 3.9, med tilhørende bilag, på samme måde som er gældende for opgaveoverførslerne i bilag 2.4 i Sammenlægningsaftalen for Aalborg Kommune.

2.4

Denne Aftale indgår således som et bilag til Sammenlægningsaftalen og derfor som en del af de
samlede opgaver, som de respektive interessentkommuner overfører til det nye fællesskab fra

Bilag 1.8

dettes start.

2.5

Ikrafttrædelsen af denne Aftale er derfor knyttet til den samlede ikrafttræden af Sammenlægningsaftalen med bilag. De samarbejdsvilkår, som er beskrevet i Sammenlægningsaftalen og i
Vedtægterne, er også gældende for samarbejdet omkring de opgaver, som er omhandlet i denne Aftale, dog udbygget med de særlige vilkår, som er beskrevet i Aftalen.

2.6

Når der i denne Aftale under afsnit 1.2 er angivet I/S Reno-Nord som den ene aftalepart, skal
dette således forstås som I/S Reno-Nord på vegne af de fire øvrige interessentkommuner.

2.7

Disse interessentkommuner tiltræder såvel formelt som reelt Aftalen som en del af § 60samarbejdsgrundlaget ved tiltrædelsen af Sammenlægningsaftalen, hvor denne Aftale indgår
som bilag hertil.

2.8

Da der foreligger en samtidighed i aftaleindgåelsen, er der derfor ikke tale om anvendelse af
bemyndigelsesreglen i Vedtægterne, afsnit 3.7, men om en direkte aftale i medfør af § 60, stk.
1, mellem alle fem interessentkommuner.

2.9

Det fremgår af afsnit 3.2 i Vedtægterne, at der mellem kommunen og I/S Reno-Nord vil kunne
indgås en Supplerende aftale til denne Aftale, hvorved parterne mere detaljeret regulerer, hvorledes de overførte opgaver – inden for rammerne af denne opgaveoverførsel – mere detaljeret
skal udføres.

2.10 Ved en sådan Supplerende aftale sker der ikke nogen ændring i den ved Aftalen skete overførelse af kompetencen til – og ansvaret for – opgavernes udførelse, men alene en sådan rammeudfyldning. En sådan Supplerende Aftale kan indgås samtidigt med denne Aftale eller efterfølgende. En indgået Supplerende Aftale vil løbende kunne ændres i takt med, at der findes behov herfor. Sådanne ændringer aftales direkte mellem Kommunen og Reno-Nord.

2.11 Ændringer i den Supplerende Aftale medfører følgelig ikke nogen ændring i denne Aftale, idet
der alene er tale om en rammeudfyldning. Ændringer i den Supplerende Aftale skal fastlægges
så betids, at I/S Reno-Nord har mulighed for at indregne ændringer i det kommende års budget.
Senere ændringsønsker fra kommunens side, som skal finde anvendelse i et aktuelt eller et
kommende år, kræver særskilt aftale mellem parterne.

2.12 Det er aftalt mellem Parterne, at der skal udarbejdes en sådan Supplerende Aftale, og at der i
denne Supplerende Aftale skal indsættes specifikationer over de aktiver, der medfølger i henhold til henholdsvis afsnit 3.1 og 3.2. Dette gælder både i tilfælde af, at der sker en overdragelse
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af ejendomsretten til disse effekter og i tilfælde af, at der alene sker en overdragelse af brugsretten dertil.

2.13 Det præciseres, som også beskrevet i Vedtægterne, afsnit 3.7, at der alene er tale om overførsel af driftsopgaver, ikke myndighedsopgaver. Sidstnævnte forbliver uændret i Kommunen.

3

Opgaveoverførslernes omfang og indhold

3.1

Affaldshåndteringsopgaver
Under henvisning til afsnit 3.9, punkt 1) i Vedtægterne – til hvilken bestemmelse denne Aftale
indgår som bilag 1.8 - foretages herved følgende fastlæggelse og definition af de fra kommunen
overførte affaldshåndteringsopgaver til I/S Reno-Nord:

1)

Indsamling af pap og papir fra de private husstande i kommunen.

2)

Indkøb, opstilling og tømning af flaskecontainere i kommunen.

3)

Modtagelse og håndtering af miljøkasser fra renovatøren på Affaldsvarmeværket (forbrændingsanlægget) i Hobro, jf. punkt 6.

4)

Indsamling og håndtering af storskrald fra de private husstande i kommunen.

5)

Indkøb, opbevaring og udlevering at renovationssække til renovatørerne vedrørende de
private husstande i Kommunen.

6)

Indkøb, opbevaring og udlevering af miljøkasser og kanylebokse til renovatøren på Affaldsvarmeværket (forbrændingsanlægget) i Hobro.

7)

Indkøb, opbevaring og levering af containere til grundejere.

8)

Indkøb, opbevaring og levering af kompostbeholdere til grundejere.

9)

Indsamlingsopgaver for apotekere, farvehandlere og batterispande.

10)

Indsamling af farligt affald med miljøbilen fra genbrugspladserne og mindre erhvervsvirksomheder.

11)

Drift af Erhvervsgenbrugspladsen i Hobro og erhvervsdelen på Affalds- og Genbrugscenteret i Gunderup.

12)

Drift af Genbrugsafdelingen i Hobro.
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3.2

Genbrugspladser
Ligeledes under henvisning til afsnit 3.9, punkt 1) i Vedtægterne bemærkes, at kommunen overfører driften af følgende seks kommunalt ejede genbrugspladser (benævnt ”Genbrugspladserne”) til I/S Reno-Nord:

3.3

1)

Genbrugsplads Hobro, beliggende Kløvermarksvej 10, 9500 Hobro

2)

Genbrugspladsen i Edderup, beliggende Havndalvej 50 b, Edderup, 9550 Mariager

3)

Affalds- og Genbrugscenter Mariager, beliggende Gunderupvej 1A, 9550 Mariager

4)

Genbrugspladsen i Hadsund, beliggende Finlandsvej 17, 9560 Hadsund

5)

Genbrugspladsen i Arden, beliggende, Myhlenbergvej 70, 9510 Arden

6)

Genbrugsplads Als, beliggende Vestvejen 6, Als, 9560 Hadsund.

Ejendomsretten til de ejendomme, hvor Genbrugspladserne er beliggende, forbliver hos Kommunen. Dette samme gælder eventuelle bygninger på grunden samt anlæg på og indretninger
af grunden, herunder med grundbefæstelse og fast tilbehør. I første omgang overdrager Kommunen heller ikke ejendomsretten, men alene brugsretten til det på Genbrugspladserne værende driftsmateriel og andet udstyr, som anvendes ved opgaveudførelserne, jf. herved ovenfor afsnit 2.12.

3.4

Kommunen kan imidlertid vælge senere at indgå en sådan særskilt overdragelsesaftale med
Reno-Nord, enten for alle Genbrugspladserne eller alene for nogle af disse eller for andre effekter efter afsnit 3.1. Begge parter skal tiltræde en sådan aftale. Der er dog enighed om, at prisgrundlaget er det samme, som ligger til grund for Kommunens overtagelse af de samme effekter i forbindelse med opløsningen af I/S Fælles Forbrænding, nemlig svarende til den nedskrevne værdi (den bogførte værdi).

3.5

Reno-Nord overtager derimod brugsretten til de faste ejendomme, hvorpå Genbrugspladserne
er beliggende, med bygninger, anlæg og indretninger samt med det anførte driftsmateriel samt
overtager herved tillige den almindelige forpligtelse til pasning og vedligeholdelse af Genbrugspladserne med bygninger, anlæg og driftsmateriel. Reno-Nord betaler ikke noget særskilt vederlag for denne brugsret, som indgår som en del af prisfastsættelsen for Reno-Nords opgaveoverførsel fra Kommunen efter hvile i sig selv-princippet.
Informationsopgaver

3.6

De generelle informationsopgaver vedrørende Genbrugspladserne henhører under Kommunens
opgaveområde og er derfor ikke overført.
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3.7

Informationsbehov af konkret karakter relateret til driften af Genbrugspladserne henhører under
Reno-Nords opgaveområde, som en del af de almindelige driftsopgaver for opgaven.

Generelle principper for de overførte affaldshåndteringsopgaver samt drift af Genbrugspladserne

Daglig drift og administration
3.8

I/S Reno-Nord står for de daglige driftsopgaver og administration i forbindelse med driften de
enkelte affaldshåndteringsopgaver og af Genbrugspladserne i det omfang og den udformning,
som pladserne har pr. overtagelsen. I/S Reno-Nord står også for opgaven med registrering af
erhvervsvirksomheders afleveringer på genbrugspladserne, herunder med administration af opkrævningen hos erhvervsvirksomheder for sådanne afleveringer.

Serviceniveau - betalingsniveau
3.9

I henhold til bestemmelsen i Vedtægterne afsnit 3.2 indgås der en nærmere aftale mellem
Kommunen og Reno-Nord om den mere detaljerede fastlæggelse af opgaveudførelsens servicemæssige niveau og indhold, hvor Kommunen bevarer retten til at fastsætte serviceniveauet
for de enkelte affaldshåndteringsopgaver og for Genbrugspladsernes drift samt også retten til at
faslægge den overordnede miljøstrategi og investeringsstrategi for Genbrugspladserne.

3.10 Kommunen er opmærksom på, at serviceniveauets indhold og omfang vil være bestemmende
for den omkostning, som skal betales for udførelsen af denne ordning, via de almindelige betalinger til Reno-Nord som en følge af opgaveoverførelsen.

Ændringer, indkøb, opbevaring, udlevering, nyanlæg
3.11 Det er Kommunens kompetence at træffe beslutning om eventuelle nye eller ændrede affaldstiltag for de enkelte affaldshåndteringsopgaver samt på de enkelte Genbrugspladser, hvorimod
den praktiske udførelse heraf ligger hos Reno-Nord. Tilsvarende skal nye tiltag omkring opdeling/sortering af affaldsfraktioner på Genbrugspladserne først aftales med Kommunen. Slutbehandlingen af de indsamlede affaldsfraktioner, som forestås af Reno-Nord, tilrettelægges og varetages af Reno-Nord efter drøftelse med Kommunen.

4

Økonomiske grundprincipper - afregningsprincipper

4.1

I/S Reno-Nord’s betaling for de udførte opgaver fastsættes på grundlag af hvile i sig selvprincippet.
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4.2

I/S Reno-Nord udarbejder budget for opgavernes varetagelse, som således skal modsvare alle
omkostninger forbundet med opgaverne, herunder:

1)

Alle de variable driftsomkostninger for den enkelte opgave, herunder særlige afgifter, der
måtte gælde for et opgaveområde

2)

Andel af de faste omkostninger - jf. om denne problemstilling nærmere afsnit 6.8, punkt 2)
i Sammenlægningsaftalen

3)
4.3

I øvrigt ud fra de almindelige registrerings- og regnskabsprincipper i I/S Reno-Nord.

Budgettet skal opgøres for hver enkelt opgave under afsnit 3.1 for sig og for hver enkelt Genbrugsplads under afsnit 3.2 for sig.

4.4

Budgetudkast fra I/S Reno-Nord skal foreligge senest den 1. marts for det kommende kalenderår, og endeligt budget skal foreligge senest den 1. august.

4.5

I/S Reno-Nord skal på tilsvarende vis føre særskilt regnskab for hver enkelt opgave og hver
enkelt Genbrugsplads. Dette regnskab udgør en bestanddel af I/S Reno-Nord’s samlede, reviderede og bestyrelsesgodkendte årsregnskab (årsrapporten), som skal foreligge senest den 31.
marts i året efter et regnskabsårs udløb.

4.6

Delregnskaberne skal sendes til Kommunen senest denne frist. Der gælder de almindelige regler i fællesskabet om ret til at anmode om uddybende dokumentationer både for budgetter og for
regnskaber for de enkelte opgaveområder.

4.7

Der gælder den almindelige pligt for I/S Reno-Nord til at sikre den økonomisk mest effektive drift
og opgaveløsning.

4.8

I øvrigt skal henvises til samarbejdsreglerne i Vedtægterne og Sammenlægningsaftalen.

4.9

De nærmere principper for opgørelse af betalingerne for de respektive opgaver samt betalingsbetingelserne beskrives i den Supplerende aftale.

5

Ikrafttræden – opsigelse

5.1

Denne Aftale træder i kraft med virkning pr. den 1. januar 2014, nemlig samtidigt med Sammenlægningsaftalen og Vedtægterne.
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5.2

Ved ophør af samarbejdet i henhold til Vedtægterne, enten ved opsigelse eller opløsning, sker
der samtidigt et ophør af samarbejdet efter denne Aftale, der således i denne henseende har
karakter af en underaftale til Vedtægterne.

5.3

Men herudover er Kommunen berettiget til at foretage en særskilt opsigelse af denne Aftale,
enten i sin helhed eller alene for en enkelt eller enkelte opgaver, herunder Genbrugspladserne
samlet eller enkeltvist.

5.4

En sådan særskilt opsigelse påvirker ikke samarbejdet i henhold til Vedtægterne i øvrigt.

5.5

Også ved et delvist ophør af en fælleskommunal samarbejdsaftale skal der forholdes i overensstemmelse med den kommunale styrelseslov § 60, stk. 3.

5.6

En sådan særskilt opsigelse skal ske med mindst 1 – et – års varsel til ophør pr. en 31. december. den under afsnit 3.1, 1) anførte opgave kan dog opsiges med et varsel på 3 – tre – måneder til den første i en måned.
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Betingelser

6.1

Som følge af den anførte sammenhæng mellem Aftalen og Sammenlægningsaftalen er Aftalen
omfattet af samme betingelser, som gælder for Sammenlægningsaftalen, jf. dennes afsnit 9.

7

Anlægsoversigt for de overførte opgaver og genbrugspladser

7.1

I tilslutning til opgaveoverførslerne er der som ovenfor beskrevet sket overdragelse af brugsretten
til de aktiver, som vedrører Genbrugspladserne, jf. herved afsnit 3.2 og 2.12 ovenfor.

7.2

Som grundlag for den efterfølgende udarbejdelse af specifikationerne herfor foreligger der anlægskartoteker, som er blevet gennemgået og dermed begge Parter bekendt.

7.3

I den Supplerende Aftale, jf. afsnit 2.9, vil der desuden skulle indarbejdes den nærmere beskrivelse af:

1)

Den enkelte Genbrugsplads’ vedligeholdelsestilstand samt

2)

Investeringsbehov inden for en kortere årrække

Bilag 1.8

3)

Dels de generelle regler for driften, dels særlige ønsker til pasning og servicering af den
enkelte plads.

7.4

Hvor ikke andet særskilt er aftalt indgår dog de almindelige vedligeholdelsesopgaver vedrørende den faste ejendom under de almindelige driftsopgaver for selve genbrugspladsen.
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Tvister

8.1

Eventuelle tvister, som måtte udspringe af Aftalen, afgøres i henhold til reglerne herom i Vedtægterne afsnit 21.

…………………………
Dato:

For Mariagerfjord Kommune: ______________________

________________________
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Principper for fordeling af fusionsgevinst samt vurdering af takstmæssige
konsekvenser på forbrændingsområdet
I dette bilag belyses konsekvenserne for de enkelte kommuner som følger af de principperne
for fordeling af fusionsgevinsten, der er beskrevet i sammenlægningsaftalens afsnit 6.10. Til
sidst i notatet argumenteres der for, at Mariagerfjord kommune ikke kommer til at bidrage til
afvikling af anlægslånet til Reno-Nords ovn 4 over taksterne – ud over den del af kommunen
der består af det tidligere Arden kommune, og som er en af de oprindelige interessenter i Reno-Nord.

Fordeling af fusionsgevinsten
I sagen om fusion af affaldsselskaberne har det været et centralt tema, hvordan den forventede rationaliseringsgevinst ved fusionen fordeles. Det har således været et ønske at en del af
rationaliseringsgevinsten skulle komme de kommunale ordninger i de fire kommuner Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild til gode.
Udgangspunktet for fordeling er fusionsgevinsten er følgende:
•
•

•

•

Forbrændingsområdet opnår lavere priser svarende til den del af besparelsen på de
administrative omkostninger, der medgår ved drift af forbrændingsanlæggene.
En del af besparelsen på forbrændingsområdet indgår ved beregning af den omkostningsbestemte varmepris, og tilskrives derfor varmesiden. Denne del af fusionsgevinsten kommer dermed varmeforbrugerne i de forsyningsområder, der aftager varme fra
forbrændingsanlægget, til gode.
Affaldssidens andel af besparelsen på de administrative omkostninger, fordeles til dagrenovationsområdet i de fire kommuner Brønderslev, Jammerbugt, Rebild og Mariager. Affaldssidens del af forbrændingsområdets rationaliseringsgevinst kommer dermed kommunen som juridisk person - i praksis den kommunale forsyningsvirksomhed,
der varetager dagrenovationsområdet - til gode.
De øvrige forretningsområders andel af rationaliseringsgevinsten fordeles i kraft af at
de reducerede omkostninger vil medføre at der allokeres færre omkostninger på de
administrative konti, der vedrører hver enkelt ordning. Gevinsten vil dermed komme
til udtryk i form af reducerede takster inden for hvert enkelt forretningsområde. Det
betyder, at det sikres, at en besparelse, der f.x. opstår på Mokanas område også kommer Mokanas kunder (og ikke andre – f.x. affaldsproducenter i Brønderslev) til gode.
Samme princip for deponering, WEEE, genbrugspladsdrift m.v. Disse forretningsområders andel af fusionsgevinsten kommer dermed alle affaldsproducenter, såvel private
husstande som erhvervsvirksomheder, til gode inden for det geografiske områder, der
udgør den kommune, som er tilknyttet ordningen.
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For at kunne synliggøre hvor stor en rationaliseringsgevinst affaldsproducenterne i hver enkelt
kommune vil opleve, har det fusionerende selskab udarbejdet et pt. Bedste skøn over hvor
meget de forskellige forretningsområder trækker på de administrative fællesomkostninger i
det fusionerede selskab, og hvor stor en del af rationaliseringsgevinsten, der derfor bør komme de enkelte områder til gode i form af fremadrettede besparede omkostninger.

Samlet fusionsgevinst (FUG)

kr.

Forretningsområde

Fordeling adm cost

Forbrænding / Varmesiden
Forbrænding / Affald
Deponi
Betonknuse
Mokana
WEEE
Genbrug Mariagerfjord / Rebild
Sum total FUG

Tabel 1

3.900.000,00
Fordeling FUG

25%
25%
18%
5%
5%
2%
20%
100%

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

975.000
975.000
702.000
195.000
195.000
78.000
780.000
3.900.000

Denne fordeling betyder at varmesiden får en besparelse på 975.000 og at affaldssiden af forbrænding også får 975.000. Det fremgår også for eksempel at WEEE (der kun løses for Aalborg
Kommune) får en besparelse på 78.000 og at opgaver på genbrugsområdet, der hovedsageligt
løses for Mariagerfjord kommune og i mindre omfang Rebild kommune, opnår en samlet besparelse på 780.000.

Det skal bemærkes at den procentvise fordeling mellem de forskellige forretningsområder kan
variere fra år til år, idet de enkelte forretningsområders træk på administrative ressourcer
formentlig ikke er konstante. Det enkelte års fordeling fastlægges af selskabets ledelse på baggrund af konkrete vurderinger eller ressourceregistreringssystemer.

Affaldssidens del af besparelsen på forbrændingsområdet
I overensstemmelse med advokaternes vurdering, nemlig at denne besparelse kan fordeles på
de 4 små kommuner, forudsat at det ikke betyder at Aalborg skal betale mere, fordeles besparelsen ved at reducere prisen for de 4 kommuner med udgangspunkt i deres leverede mængde
dagrenovation.
Eksempel, med udgangspunkt i 2012-tal:
•

Besparelsen er 975.000
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De 4 små kommuner leverede 28.531 tons dagrenovation.
Prisen for de fire kommuner reduceres med 975.000 kr / 28.531 t = ca. 34 kr/ton

Øvrige forretningsområder
De øvrige områder nævnt i skemaet, vil se besparelser som fremgår af skemaet. Betydningen
for den enkelte kommune afhænger af om kommunen deltager i ordningen.
Eksempel: Mokanas besparelse vedrører kun 4 af de 5 ejer kommuner, idet Brønderslev ikke
deltager i Mokana samarbejdet. For at beregne / illustrere hvor meget gevinsten her kommer
de enkelte kommuner til gode, laves der en forholdsmæssig fordeling efter den fordelingsnøgle, der benyttes for det enkelte forretningsområde. Dette princip benyttes også i de øvrige
ordninger. For at illustrere dette på en enkelt måde, benyttes nedenstående fordelingsmatrix,
som viser hvordan besparelsen fordeles på de kommuner der benytter de enkelte ordninger
efter hvor meget den enkelte kommune belaster ordningen.
Anvendt nøgle
Indbyggertal, Korr (2016 scenario)
Forbrænding / Varmesiden
Forbrænding / Affald
Deponi
Betonknuse
Mokana
WEEE
Genbrug Mariagerfjord/Rebild

Varmemængde
Tons
Tons
Tons
tons
%-vis forbrug
Antal timer adm

Fordelingsmatrix
Brønderslev
Jammerbugt Mariagerfjord
15512
46921
44882
0
0
198000
3.915
11.538
10.992
697
1676
977
1635
678
2636
0
165
304
0
0
0
0
0
3931

Rebild
9973
0
2.085
770
512
126
0
147

Aalborg
208890
1350000
0
14770
19652
1100
100
0

1548000
28531
18890
25113
1695
100
4078

Tabel 2

Noter:
1. Ideelt set bør alle affaldsområder illustreres ved affaldsmængder. Der gælder dog for
WEEE, at det kun er Aalborg, der benytter ordningen. Derfor er nøglen sat til 100%. For
genbrugsområdet gælder at det ind til videre kun er Mariagerfjord og Rebild, der overfører opgaver til det fusionerede selskab. Da der er tale om en række forskellige affaldsfraktioner og ydelser, er her ligeledes valgt en procentvis fordeling, med afsæt i et
skøn over omsætningen inden for de genbrugsopgaver de to kommuner overfører til
selskabet.
2. For affaldsområderne deponi, knusning, farligt affald og weee bliver rationaliseringsgevinsten fordelt på alle bruger af ordningen. Det betyder for eksempel at erhvervsvirksomheder i realiteten får en del af gevinsten. Dette forhold er især markant for
Aalborg kommunes vedkommende mht deponiaffald. Da Aalborg selv driver deponianlæg for inert affald, har Aalborg kommunes genbrugspladser relativt et langt mindre
træk på Deponianlæg Rærup end de øvrige kommuner. Af den samlede mængde affald
der tilføres deponianlæg Rærup fra Aalborg kommune stammer kun ca. 10% fra kommunens genbrugsordninger, mens de 90% stammer fra virksomheder i Aalborg Kommune.
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Eksempel på brug af matrix’en: Vi vil beregne hvor stor en andel af den samlede besparelse på
Mokanas område, der kommer Jammerbugt kommune til gode:
•
•
•

Samlet mængde farligt affald: 1695 t
Farligt affald fra Jammerbugt kommune: 165 t
Jammerbugts andel af besparelsen:
165
× 195.000𝑘𝑟 = 18.982𝑘𝑟
1.695
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Samme princip benyttes for de øvrige ordninger. Der opnås dermed nedenstående resultat for fordeling af fusionsgevinsten:

Forretningsområde

Forbrænding / Varmesiden
Forbrænding / Affald
Deponi
Betonknuse
Mokana
WEEE
Genbrug Mariagerfjord/Rebild
Sum total FUG
Sum FUG Andre ordninger

Fordeling adm cost

25%
25%
20%
3%
5%
2%
20%
100%

Fordeling FUG

Brønderslev

Jammerbugt

Mariagerfjord

Rebild

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

975.000
975.000
780.000
117.000
195.000
78.000
780.000
3.900.000

133.783
28.780
7.617
170.181
36.398

394.315
69.205
3.159
18.982
485.660
91.346

124.709
375.640
40.342
12.281
34.973
751.883
1.339.829
839.480

71.262
31.795
2.385
14.496
28.117
148.054
76.792

Aalborg

Fordelingsnøgle i eksempel

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Leverede varmemængde
Affaldsmængder
Affaldsmængder
Affaldsmængder
Affaldsmængder
%-vis forbrug
Forbrug i fht omsætning
kr.
3.900.000

850.291
609.878
91.558
126.549
78.000
1.756.275
905.984

Tabel 3

Noter:
1. Deponimængder: Bemærk at især for Aalborg kommunes vedkommende er det kun en lille del (ca 10%) af Aalborg kommunes fusionsgevinst,
der kommer genbrugsområdet til gode. Hovedparten af den gevinst, der tilskrives Aalborg kommune kommer erhvervsvirksomheder i Aalborg
kommune til gode.
2. Nederste linje ”Sum FUG andre ordninger” er en sum af de 5 områder Deponi, Beton, Mokana, WEEE og Genbrug. Dette tal overføres til beregning af den samlede besparelse / rationaliseringsgevinst i et andet regneark. Den samlede besparelse / rationaliseringsgevinst beregnes
som effekt af (kørselsudligning+markedspriseffekt), affaldssidens del af forbrænding og ”sum FUG andre ordninger”
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Den samlede besparelse / rationaliseringsgevinst for de enkelte kommuner kan illustreres ved
at summere følgende:
•

•
•

Det såkaldte dækningsbidrag, der er en sum af flg to poster:
o Effekt af kørselsudligning, som påvirkes af at der tilføres nye affaldsmængder
fra interessenterne
o Effekt af markedsprisprincippet, som indebærer, at de kommuner der tilfører
nye områder, får mulighed for at levere affald fra disse områder til markedspris
”Fusionsudligning BB”, der er den enkelte kommunes andel af rationaliseringsgevinsten inden for forbrændingsområdet.
”FUG andre ordninger”, der viser effekten af besparelserne på de øvrige hvile i sig selv
områder.

En oversigt, med udgangspunkt i 2012 affaldsmængder og priser fremgår af nedenstående:
Fusionsudligning BB

pr ton

kr. 34,17
Tjeksum FUG

Brønderslev Fusion

Jammerbugt Fusion

Mariager Fusion

Rebild, Fusion

Aalborg Fusion

Brønderslev Fusion
Dækningsbidrag+Kørselsudl.
Fusionsudligning BB
FUG andre ordninger
Samlet andel af FUG
Samlet øk fordel
Jammerbugt Fusion
Dækningsbidrag+Kørselsudl.
Fusionsudligning BB
FUG andre ordninger
Samlet andel af FUG
Samlet øk fordel

Mariager Fusion
Dækningsbidrag+Kørselsudl.
Fusionsudligning BB
FUG andre ordninger
Samlet andel af FUG
Samlet øk fordel
Rebild, Fusion
Dækningsbidrag+Kørselsudl.
Fusionsudligning BB
FUG andre ordninger
Samlet andel af FUG
Samlet øk fordel
Aalborg Fusion
Dækningsbidrag+Kørselsudl.
Fusionsudligning BB
FUG andre ordninger
Samlet andel af FUG
Samlet øk fordel

kr.

kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

2.925.000,00 kr. 2.925.000,00

-8.291 kr.
133.783
36.398
kr.
kr.

551.202 kr.
394.315
91.346
kr.
kr.

1.679.701 kr.
375.640
839.480
kr.
kr.

-2.845 kr.
71.262
76.792
kr.
kr.

-359.874 kr.
905.984
kr.
kr.

-8.291

170.181
161.890

551.202

485.660
1.036.862

1.679.701

1.215.120
2.894.820

-2.845

148.054
145.210

-359.874

905.984
546.111

Tabel 4
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I tabel 4 er illustreret situationen, hvor der er sket en fusion af de to selskaber, og forbrændingsanlægget i Hobro er i fortsat drift, som beskrevet i grundlaget for fusionen.
Baggrunden for at Mariager Kommune får et relativt højt udbytte af fusionen er, at der sammenlignes med en situation hvor der ikke fusioneres, og hvor Mariagerfjord kommune er eneejer af anlægget, og hvor taksterne til trods for at anlægget er gældfrit i 2016, vil være højere
end de fælles takster for forbrænding i det fusionerede selskab. Samtidig tilfører Mariagerfjord
kommune hovedparten af de opgaver, som det fusionerede selskab skal løse på på genbrugsområdet, hvorved Mariagerfjord kommune vil opnå hovedparten af den besparelse, der opnås
inden for administration af dette forretningsområde.
Detaljerede mellemregninger findes i det bagved liggende regneark.

Fusionens betydning for forbrændingstaksterne i Mariagerfjord kommune
Bech Bruun har efterspurgt dokumentation for at forbrændingstaksterne for Mariagerfjord
kommune ikke vil stige som følge af fusionen, og at MFK dermed ikke vil komme til at bidrage
til afvikling af lånet i Reno-Nords ovn 4 (Bortset fra den del af MFK, der omfatter tidligere Arden Kommune).
Til vurdering af dette tages udgangspunkt i følgende:
•
•

Rambølls rapport om forbrændingsøkonomi ved fusion (August 2012)
Beregninger af konsekvenser ved fordeling af rationaliseringsgevinst, markedspris
princippet m.v., som også ligger til grund for det foregående afsnit.

Rambølls rapport
Rambøll har som en del af beslutningsgrundlaget for fusionen beregnet den såkaldte affaldsbehandlingsligevægtspris for de individuelle affaldsbehandlingsanlæg og de undersøgte fusionsscenarier. Der beregnes blandt andet den gennemsnitlige affaldsbehandlingspris for hvert
af de tre værker i den 20 årige planperiode 2014-2033 samt en gennemsnitlig behandlingspris
for fusionsscenarierne i samme planperiode. Behandlingspriserne i tilfælde af at der ikke fusioneres er beregnet til følgende som gennemsnit over hele perioden:
•
•
•

I/S Fælles Forbrænding: 521 kr/t
I/S Reno-Nord: 450 kr/t
Fusion med forbrænding på både ISFF og ISRN: 436 kr/t

Heri er indregnet, at I/S Fælles Forbrændings gæld er afviklet i løbet af 2016 og at I/S RenoNords anlægsgæld er afviklet i 2022.
Betydning af rationaliseringsgevinst samt markedsprisprincippet
Vurderingen af fusionens konsekvenser er søgt belyst ved de gennemførte beregninger for
2016 situationen, hvor forudsætningerne er følgende:
•
•
•
•

Al affald fra MFK leveres til ISFF
ISFF’s anlægsgæld er afviklet
ISRN afvikler fortsat på anlægsgælden
Der benyttes en markedspris for nye områder, dvs for MFK’s vedkommende Hadsund
området
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Forbrændingssidens andel af rationaliseringsgevinsten fordeles til de 4 små kommuner
i samarbejdet
Forbrændingsprisen hos ISRN er på nuværende niveau, mens ISFF’s priser er reduceret
med ca. 155 kr/ton som følge af at gælden er afviklet. (Bemærk at disse priser ikke er
direkte sammenlignelige med Rambølls beregnede gennemsnitspriser, idet der er tale
om et konkret budgetår)
Varmeafsætningen i Hobro er som i dag, dvs Affaldsvarmeværkets kapacitet udnyttes
kun ca 65%, svarende til den mulige varmeafsætning.
Affaldsmængder og priser er på 2012-niveau

I nedenstående tabel fremgår omkostningerne for Mariagerfjord kommune for et ikkefusionsscenarie og et scenarie hvor der fusioneres, og begge forbrændingsanlæg holdes i drift.

Mariager Ikke fusion
Kommune
Mariagerfjord
Mariagerfjord
Mariagerfjord

Mariager Fusion
Mariagerfjord
Mariagerfjord
Mariagerfjord

Mariager Fusion

Delområde
Arden
Hadsund
Hobro/Mariager

Oprindelig
ja
nej
nej

Arden
ja
Hadsund
nej
Hobro/Mariager nej

Storskrald omk
kr.
kr.
kr.
kr.

135.300,00
145.200,00
916.080,00
1.196.580,00

kr.
135.300,00
kr.
99.000,00
kr.
853.620,00
kr.
1.087.920,00
Mariager Fusion
Dækningsbidrag+Kørselsudl. kr.
Fusionsudligning BB
kr.
FUG andre ordninger
kr.
Samlet andel af FUG
Samlet øk fordel

8.441.575

6.761.874
1.679.701 kr.
375.640
839.480
kr.
kr.

1.679.701

1.215.120
2.894.820

Tabel 5

Beregningen med de givne forudsætninger viser, at Mariagerfjords omkostninger til forbrænding i fusionsscenariet vil være ca. 2 mio lavere, end hvis der ikke fusioneres. Besparelsen
kommer for det første i kraft af at Hadsund kommunes affald leveres til det nye selskab til
markedsprisen på 300 kr/ton. Dette medfører sammen med kørselsudligningen en besparelse
på ca. 1,68 mio. For det andet som effekten af fusionsudligningen på brændbart affald, der
giver en besparelse på ca 375.000. Samlet set betyder besparelsen på det brændbare affald, at
den gennemsnitlige behandlingspris for kommunalt indsamlet brændbart affald i Mariagerfjord kommune vil være ca. 150 kr/ton lavere i fusionsscenariet.

Sammenfatning på spørgsmål om fusionens betydning for MFK’s forbrændingspris
Både Rambølls beregninger af affaldsbehandlingspriserne over en 20 årig periode og beregninger af konsekvenserne ved de principper, der ligger i sammenlægningsaftalen, herunder om
markedspriser og fordeling af fusionsgevinst, peger på at Mariagerfjord kommune vil opnå
markante takstbesparelser på forbrændingsområdet ved at indgå i fusionen. Kommunen vil
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ganske vist bidrage til afvikling af gælden i Aalborg-anlægget i et omfang som svarer til affaldsmængden fra tidligere Arden (oprindelig interessent i Aalborg anlægget). Til gengæld kan
Hadsund affald leveres til markedspris, ligesom der tildeles kommunen en del af rationaliseringsgevinsten i form af en reduktion i listeprisen på al brændbart affald.
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Ændringer ved godkendelse af afsnit 6.10.2 i sammenlægningsaftalen
Ved en godkendelse fra energiprismyndigheden af det aftaleforhold, som er omfattet af sammenlægningsaftalens pkt. 6.10.2, 1), foretages følgende ændringer af nærværende dokument:
Tabel 1 erstattes med nedenstående tabel:

Forretningsområde

Fordeling adm cost

Forbrænding / Varmesiden
Forbrænding / Affald
Deponi
Betonknuse
Mokana
WEEE
Genbrug Mariagerfjord/Rebild
Sum total FUG

0%
50 %
20 %
3%
5%
2%
20 %
100 %

Fordeling FUG

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1.950.000
780.000
117.000
195.000
78.000
780.000
3.900.000

Tabel 3 erstattes med tabellen på næste side.
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Forretningsområde

Forbrænding / Varmesiden
Forbrænding / Affald
Deponi
Betonknuse
Mokana
WEEE
Genbrug Mariagerfjord/Rebild
Sum total FUG
Sum FUG Andre ordninger

I/S Reno-Nord, tl, 12. november 2013

Fordeling adm cost

0%
50%
20%
3%
5%
2%
20%
100%

Fordeling FUG

Brønderslev

Jammerbugt

Mariagerfjord

Rebild

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1.950.000
780.000
117.000
195.000
78.000
780.000
3.900.000

267.567
28.780
7.617
303.965
36.398

788.629
69.205
3.159
18.982
879.975
91.346

751.280
40.342
12.281
34.973
751.883
1.590.759
839.480

Aalborg

142.524
31.795
2.385
14.496
28.117
219.317
76.792

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Fordelingsnøgle i eksempel

609.878
91.558
126.549
78.000
905.984
905.984

Leverede varmemængde
Affaldsmængder
Affaldsmængder
Affaldsmængder
Affaldsmængder
%-vis forbrug
Forbrug i fht omsætning
kr.
3.900.000
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Bilag 1.10

Dækningsbidragsmodellen
Kommunerne afregner i dag dagrenovation, storskrald og industriaffald fra interessentkommunerne til takster, der fastsættes sådan, at nettoomkostningerne, det vil sige de samlede
omkostninger fratrukket indtægterne fra salg af energi, der opstår ved forbrændingsaktiviteten er dækket ind. Det er pt. kun ca. 80 % af forbrændingskapaciteten på Reno-Nord, der udnyttes til forbrænding af affald fra interessentkommunerne. For at optimere driftsøkonomien
søger I/S Reno-Nord løbende at opnå maksimal kapacitetsudnyttelse. Det sker ved at modtage
affald fra eksterne affaldsproducenter (kommuner, affaldsselskaber, private virksomheder
eller udenlandsk affald). For at kommunerne kan lade affaldet fra disse nye områder levere til
I/S Reno-Nord og dermed indgå under § 60-samarbejdet, er det nødvendigt, at leveringen af
disse mængder kan ske til ”markedsprisen”. Den aktuelle ”listepris”, som de nuværende interessentkommuner med deres nuværende områder skal levere til, er aktuelt højere end ”markedsprisen”, idet der pt. er en lavere pris på markedet for forbrænding af affald. Da den reducerede pris (”markedsprisen”) hidtil har været højere end Reno-Nords marginale omkostninger
i forbindelse med at modtage det pågældende affald, har det eksterne affald bidraget positivt
til selskabets drift, og dermed bevirket at taksterne for interessenterne har kunnet fastsættes
til et lavere niveau, end hvis selskabet ikke havde modtaget eksternt affald, - og dermed ikke
havde udnyttet den overskydende kapacitet. De nuværende interessenter sikres omvendt, at
denne ”markedspris”, som de nye områder skal levere til, ikke kommer under kostprisen, således at det ikke må koste penge at modtage dette nye affald
Begrebet ”øget dækningsbidrag” er i fusionsforhandlingerne brugt til at beskrive den merindtjening, som fremkommer ved, at affald fra interessenters områder, der i dag ikke er en del
af Reno-Nord eller Fællesforbrænding, indgår i Det fusionerende selskab og dermed indvejes til
samme takst som interessentaffald, dvs. til takster, der p.t. ligger væsentligt over markedspris.
Merindtjeningen har derfor en selskabsværdi, som ville komme alle til gode, men ville stille de
kommuner, som tilfører affald fra nye områder dårligere, end hvis de havde valgt at afsætte
affaldet fra disse områder på det frie marked.

Bilag 1.10

Dækningsbidragsmodellen sikrer derfor at netop de kommuner, der leverer nyt affald, og dermed sikrer en bedre kapacitetsudnyttelse på anlægget, får affaldet behandlet til samme pris,
som hvis affaldet var blevet afsat på det frie marked. Begrebet ”dækningsbidragsmodellen” er
derfor synonymt med ”markedsprisen”, men dog minimum kostprisen. Denne pris fastsættes
med udgangspunkt i den markedspris som Reno-Nord afregner tilsvarende affald fra eksterne
leverandører. Der er aftalt en model, hvor der tages udgangspunkt i en basis-markedspris for
2013 på 300 kr./ton. Dette beløb reguleres en gang årligt i forhold til ændringerne i nettoprisindekset, hvor nettoprisindekset for oktober 2013 betragtes som basisindekset for reguleringen.
På denne måde sikrer dækningsbidragsmodellen sammenfattende
•

at kommuner, der tilfører nyt affald, ikke stilles dårligere, end hvis kommunen havde
valgt at levere affaldet til operatører på det fri marked og på den anden side

•

at de oprindelige interessenter ikke stilles dårligere, end hvis hele den oprindelige ledige kapacitet var stillet til rådighed for eksterne leverandører. Tværtimod vil en væsentlig større del af den ledige forbrændingskapacitet blive udnyttet til forbrænding af affald fra interessentkommunerne og således medvirke til at reducere den usikkerhed /
risiko, der løbende er forbundet med at tiltrække eksternt affald. Markedsprisen kan
som anført tidligere ikke komme under kostprisen.

I dækningsbidragsmodellen er det forudsat, at al nyt og gammelt dagrenovation fra interessenter indgår i Reno-Nords nuværende model for kørselsudligning. En positiv kørselsudligning er
udtryk for neutralisering af meromkostninger til hhv. transport og forbrænding til interessenttakst i stedet for markedspris og giver ingen nettogevinst i sig selv.
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1

Parterne.

1.1

Mellem undertegnede kommuner:

1)

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

2)

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro

3)

Mariagerfjord Kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro

4)

Rebild Kommune
Hobrovej 88
9530 Støvring

5)

Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg

(i dette dokument betegnet ”Sammenlægningskommunerne”)

1.2

og medundertegnede kommuner:
6)

Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers C

7)

Rebild Kommune
Hobrovej 88
9530 Støvring

(i dette dokument betegnet ”Overgangskommunerne”, idet Sammenlægningskommunerne, og
Overgangskommunerne i fælleskab betegnes ”Parterne” eller hver for sig ”en Part”) indgås herved aftale (betegnet ”Tillægsaftalen”) om indtrædelse i et samarbejde i henhold til den kommu-
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nale styrelseslov § 60, stk. 1 om udførelse af nedennævnte affaldshåndteringsopgaver i en tidsbestemt periode på to år på følgende nærmere baggrund og

v i l k å r:

2

Tillægsaftalens baggrund

2.1

Sammenlægningskommunerne har besluttet at indgå i et nyt, fælleskommunalt samarbejde med virkning fra 1. januar 2014 - i form af en sammenlægning af aktiviteterne fra de tre hidtidige
kommunale affaldsfællesskaber, I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana, som er
beskrevet i den samtidigt med nærværende Tillægsaftale oprettede ”Sammenlægningsaftale for
”Reno-Nord”, ”Fælles Forbrænding” og ”Mokana” mellem Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner” (betegnet ”Sammenlægningsaftalen”). Sammenlægningsaftalen med tilknyttede bilag, herunder vedtægterne for dette nye samarbejde (betegnet ”Vedtægterne”), indgår samlet som bilag A til denne Tillægsaftale.

2.2

Sammenlægningsaftalen er betinget bl.a. af, der sker en opløsning af de anførte tre eksisterende fællesskaber med virkning pr. 31. december 2013, jf. Sammenlægningsaftalen afsnit 3.1 og
afsnit 7 samt afsnit 9.1.

2.3

Overgangskommunerne indgår som nuværende interessentkommuner i l/S Fælles Forbrænding
sammen med Mariagerfjord Kommune med hver for sig følgende geografiske områder, jf.
Sammenlægningsaftalen afsnit 3.3, 2) og 3), nemlig:

1)

Randers Kommune: med de tidligere Nørhald og Purhus kommuner samt Havndal valgdistrikt, og

2)
2.4

Rebild Kommune: med den tidligere Nørager Kommune.

Samarbejdet i l/S Fælles Forbrænding, som dette er beskrevet i de for dette fællesskab gældende vedtægter, jf. bilag 2.2 til Sammenlægningsaftalen, baserer sig på, at et samarbejdsophør først skulle finde sted med udgangen af 2015, nemlig svarende til den opsigelsesperiode,
der - i henhold til afsnit 15.1, jf. også afsnit 4.3, i disse vedtægter – er indeholdt i de opsigelser,
der afgivet af Randers Kommune og Rebild Kommune. Med henblik på dels at opfylde denne
samarbejdsbestemmelse dels at skabe det fornødne grundlag for etableringen af det under afsnit 2.1 beskrevne, udvidede fælleskommunale samarbejde i det nye l/S Reno-Nord, indgår Parterne denne Tillægsaftale om et tidsbegrænset samarbejde med samme ophørsdato, som ville
have været gældende for et fortsat samarbejde i Fælles Forbrænding i den anførte opsigelses-
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periode, idet det om baggrunden for hver af de respektive tre interessentkommuner i Fælles
Forbrænding for at indgå i det ny Reno-Nord samarbejd bemærkes følgende:

1)

Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune, som i forvejen er interessenter i det nuværende I/S Reno-Nord, har først og fremmest en interesse i det ny samarbejde som følge
af den kalkulerede rationaliseringsgevinst herved, jf. nærmere herom Sammenlægningsaftalen,

2)

Randers Kommune har ikke en selvstændig interesse i denne sammenlægning – bortset
fra en mulig andel i en fusionsgevinst – men er indstillet på at medvirke hertil under forudsætning af, at der ikke herved indtræder en forringet materiel og økonomisk retsstilling
for kommunen i forhold til en fortsættelse af fællesskabet i Fælles Forbrænding i samme
to årige periode.

3

Tillægsaftalens formål og samarbejdets opgaveområder - samarbejdsprincipper

3.1

Valget af begrebet ”tillægsaftale” som aftaleinstrument er netop begrundet i samarbejdets korte
og tidsbegrænsede karakter, idet Tillægsaftalen ved samarbejdsperiodens ophør og den efterfølgende udtrædelsesprocedures gennemførelse - med indhentning af kommunetilsynets godkendelse i henhold til den kommunale styrelseslov § 60, stk. 3 - derfor i realiteten blot bortfalder
med den virkning, at der kan ske en uændret anvendelse af Vedtægterne og Sammenlægningsaftalen og de deri liggende samarbejdsprincipper for Samarbejdskommunerne alene.

3.2

Med hensyn til Tillægsaftalens karakter af et ”tillæg” til Sammenlægningsaftalen bemærkes, at
den positive henvisning i Tillægsaftalen til forskellige bestemmelser i Sammenlægningsaftalen
ikke skal tages som udtryk for, at ikke-refererede bestemmelser i Sammenlægningsaftalen ikke
skal kunne være gældende også som grundlag for Tillægsaftalen. Tværtimod er udgangspunktet, at Sammenlægningsaftalens vilkår og principper også skal gælde i forhold til Overgangskommunerne, medmindre der er tale om bestemmelser, der udtrykkeligt eller indholdsmæssigt
alene omfatter forholdene for Sammenlægningskommunerne eller enkelte af disse. Der skal således ikke kunne sluttes modsætningsvist fra en ikke-reference til en ikke-anvendelighed.

3.3

Tillægsaftalens formål er således at udgøre grundlaget for, at de opgaveudførelser, som de to
Overgangskommuner hidtil har haft overført via § 60, stk. 1 til udførelse i l/S Fællesforbrænding,
og som via Tillægsaftalen:

1)

i uændret opgavemæssigt omfang, jf. afsnit 3.4,
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2)

i uændret geografisk omfang, jf. afsnit 2.3,

3)

i uændret samarbejdsperiode (to år tidsbegrænset), jf. afsnit 5,

4)

med uændret hæftelsesgrundlag, jf. afsnit 4.5, samt

5)

under anvendelse af hidtidige regnskabsprincipper, jf. afsnit 4.3,

overføres – i princippet på uændret driftsmåde i forhold til en fortsættelse i ophørsperioden i
Fælles Forbrænding - til udførelse i det nye l/S Reno-Nord i overensstemmelse med vilkårene
beskrevet i denne Tillægsaftale og med grundlag i Vedtægterne for det nye l/S Reno-Nord.
Overgangskommunerne indgår på denne måde som interessentkommuner i det nye l/S RenoNord, idet denne Tillægsaftale således også har karakter af et tillæg til Vedtægterne for denne
tidsbegrænsede samarbejdsperiode. Dette kræver tiltrædelse af byrådene i begge Overgangskommuner og efterfølgende godkendelse hos kommunetilsynet, jf. nedenfor afsnit 8.

3.4

De overførte affaldshåndteringsopgaver omfatter følgende, hidtidige opgavekategorier:

1)

”Forbrændingsopgaver”: som omfatter levering af forbrændingsegnede affaldsprodukter
som nærmere beskrevet i bilag B,

2)

”Deponeringsopgaver”: som omfatter levering af deponeringsegnede affaldsprodukter
som nærmere beskrevet i bilag B,

3)

”Genanvendelsesopgaver”: som omfatter levering af genanvendelige affaldsprodukter
som nærmere beskrevet i bilag B.

3.5

Overgangskommunerne skal levere en forholdsmæssige andel af de respektive to kommuners
samlede mængder inden for de i afsnit 3.3 anførte affaldskategorier beregnet på samme måde
som beskrevet i Sammenlægningsaftalen afsnit 5.6 og Vedtægterne afsnit 6, nemlig ud fra det
anførte steder beskrevne, regulerede indbyggertalskriterium, svarende til forholdet mellem det
samlede, regulerede indbyggertal i den enkelte Overgangskommune sammenholdt med et sådant indbyggertal i de i afsnit 2.3 omfattede områder/dele af kommunen. Der foretages dog ikke
noget tillæg for sommerhusområder for Overgangskommunerne.

3.6

Som følge af Tillægsaftalens karakter af et tidsbestemt - ophørende - samarbejde er det aftalt,
at der skal gælde et grundprincip om, at de aktiviteter og opgaver, som Overgangskommunerne
har overført til det ny Reno-Nord, og som stammer fra det oprindelige samarbejde i Fælles Forbrænding, skal holdes i drift på samme gode og sædvanlige måde, som ville have været gældende ved en fortsættelse af samarbejdet i Fælles Forbrænding i de sidste to år. Dette betyder,
at der alene skal afholdes sådanne drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som er nødvendige
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for en sådan god og sædvanlig drift i denne periode. Dette gælder især i relation til driften af
forbrændingsanlægget i Hobro. Der vil således ikke uden tiltræden fra Overgangskommunerne,
jf. herved afsnit 4.4, kunne vedtages investeringer i forbrændingsanlægget i Hobro, som er rettet mod en længere driftsperiode end de to år.

3.7

I relation til forbrændingsanlægget i Hobro skal der gælde følgende særlige aftalevilkår:

1)

Dette forbrændingsanlæg indskydes i det ny Reno-Nord pr. 1. januar 2014:

a. Med den værdi, der svarer til den i bilag 6 anførte værdiansættelse med den gældende afskrivningsplan, der bevirker, at anlægget og bygningerne er fuldt afskrevet
ved udgangen af 2015 (der vil fortsat være en regnskabsmæssig grundværdi), og

b. Med overtagelse af den pr. samme dato værende restgæld med den gældende låneafviklingsplan, der bevirker, at gælden i anlægget er indfriet i løbet af 2016 (restgæld pr. 31. december 2015 på ca. 3 mio. kr.)
c.

2)

Der forventes et negativt resultat for regnskabsårene 2014 og 2015

Der afsættes regnskabsteknisk et beløb til senere nedbrydning af forbrændingsanlægget
og retablering af grundarealet. Dette beløb er i første omgang sat til et rent skønsmæssigt
beløb, nemlig kr. 10 – ti – millioner. Det er imidlertid aftalt, at der snarest muligt skal indhentes en konkret vurderingserklæring fra en kompetent virksomhed af de skønnede omkostninger herved. I denne forbindelse skal laves en statusundersøgelse af eventuel jordforurening, der fastslår, om der er forureningsproblemer. I givet fald skal der i vurderingsrapporten afsættes et fornødent beløb til oprensning/løsning heraf. Det samlede beløb
fra denne vurderingsrapport indgår som en foreløbig, ny passivpost i ophørsbalancen pr.
31. december 2013 samt efterfølgende i Åbningsbalancen pr. 1. januar 2014 med henblik
på en foreløbig opgørelse af disse tre kommuners andele af egenkapitalen i det ny RenoNord. Beløbet vil desuden på tilsvarende måde indgå i udtrædelsesbalancen pr. 31. december 2015 med henblik på den foreløbige opgørelse af egenkapitalbeløbet ved udtræden, jf. dog herved punkt 4),

3)

Det er ikke på nuværende tidspunkt afklaret, hvad der skal ske med dette forbrændingsanlæg efter samarbejdsophøret den 31. december 2015: om det skal lukkes ned eller drives videre, og i sidstnævnte fald, i hvis ejer regi dette vil skulle ske. Ved en nedlukning af
anlægget ville en nedbrydning og dermed fjernelse af anlægget fra ejendommen kunne
være et muligt scenarie. Ved en fortsættelse af driften vil et ejerforhold principielt kunne
være hos det ny Reno-Nord, hos Mariagerfjord Kommune eller hos en udenforstående
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tredjemand. Der henvises herved til den under punkt 4), litra c. anførte udtagelsesret for
Mariagerfjord Kommune.
4)

Men uanset hvilken løsning efter punkt 3), der måtte blive resultatet, skal dette forholds
løsning findes på samme måde, som den skulle være fundet, såfremt samarbejdet i Fælles Forbrænding var fortsat frem til samarbejdsophøret mellem disse tre kommuner pr.
31. december 2015, hvor problemstillingen så ville være indgået som en af problemstillingerne ved dette fællesskabs ophør og økonomiske opløsning. Ingen af disse tre kommuner skal således ved løsningen af dette spørgsmål have en ringere – eller bedre - retsstilling, end de ville have haft, såfremt problemet skulle have været løst i regi af samarbejdsreglerne under Fælles Forbrænding, herunder vedtægterne for dette fællesskab samt
eventuelt andet for dette fællesskab gældende, bindende retsgrundlag. Hver af kommunerne kan således ved udtrædelsesopgørelsen heraf, jf. den kommunale styrelseslov §
60, stk. 3, påberåbe sig alle de argumenter og synspunkter og alt det skriftlige materiale
og andet dokumentationsgrundlag, som kunne være påberåbt ved en opløsning af Fælles
Forbrænding. Dette betyder bla. følgende:
a.

Den økonomiske virkning af dette forholds løsning skal udelukkende placeres
blandt disse tre kommuner, hvilket betyder, at der vil skulle ske en regulering af
disse tre kommuners egenkapitalandele i det ny I/S Reno-Nord i overensstemmelse med den endelige værdiansættelse og den endelige fastlæggelse af eventuelle
nedrivningsforpligtelser i forbindelse med udtrædelsesopgørelsen, når det er fastlagt, hvad der skal ske med dette forbrændingsanlæg i forbindelse med Overgangskommunernes udtræden pr. 31. december 2015, jf. herved litra d.

b.

Beslutningskompetencen for, hvad der skal ske med anlægget, ligger modsvarende alene hos de tre kommuner i overensstemmelse med, hvad der ville have været
kompetencegrundlaget i tilfælde af en fortsat drift af Fælles Forbrænding frem til
udtrædelsesdatoen. Hvorledes denne kompetence vil skulle udøves, og hvilke krav
den enkelte af disse tre kommuner vil kunne stille, skal ikke afgøres i denne Tillægsaftale, men – såfremt de tre kommuner ikke måtte kunne blive enige om en
løsning – ud fra det retsgrundlag og de procedurer, der ville have været gældende,
såfremt samarbejdet i Fælles Forbrænding var fortsat frem til den 31. december
2015.

c.

Mariagerfjord Kommune har dog en ret til at udtage forbrændingsanlægget – det vil
sige den faste ejendom, hvor anlægget er beliggende, med samtlige bygninger, anlæg, installationer, driftsmidler og driftsmateriel af enhver art og ethvert andet aktiv,
som har tilknytning til forbrændingsanlægget på følgende vilkår:
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1)

en direkte og umiddelbar udtagelsesret, for det tilfælde, at Mariagerfjord
Kommune erklærer at ville overtage dette som beskrevet under litra a,
altså uden nogen form for betaling til eller fra Overgangskommunerne, og
dermed med overtagelse af restgælden pr. 31. december 2015, samt
med overtagelse af alle forpligtelser af enhver art, der relaterer sig til
denne ejendom og dette anlæg, herunder skjulte eller i øvrigt ukendte fejl
og mangler og alle miljøforpligtelser. Mariagerfjord Kommune kan udøve
denne udtagelsesret når som helst indtil afslutningen godkendelsesprocessen. (Denne udtagelsesret og overtagelse af forpligtelserne er betinget af godkendelse fra Statsforvaltningen i medfør af styrelseslovens §
60, stk. 3).

2)

Herudover har Mariagerfjord Kommune en udtagelsesret af ejendommen
mv. til den værdi, som denne ejendom, med anlæg eller efter en i fællesskab foranlediget nedrivning og fjernelse af anlægget, måtte have efter
en foretaget vurdering/værdiansættelse, som er godkendt af de tre kommuner (og efterfølgende godkendt af Statsforvaltningen), eller som Statsforvaltningen i medfør af § 60, stk. 3 i tilfælde af manglende enighed har
godkendt.

d.

Hver af Overgangskommunerne og Interessentkommunerne kan kræve, at der finder en opgørelse sted af denne problemstilling i umiddelbar fortsættelse af Overgangskommunernes udtræden af det ny Reno-Nord samarbejde. Der er enighed
om, at der skal tilstræbes skaffet en afklaring af, hvad der skal ske med forbrændingsanlægget og ejendommen inden den 31. december 2015, hvis dette er muligt.

3.8

Under henvisning til afsnit 6.6 i Sammenlægningsaftalen er der blandt de tre kommuner enighed, at de hver for sig indskyder deres respektive andele af den opgjorte værdi af Fælles Forbrænding pr. 31. december 2013 (den ”regulerede værdi” i henhold til Sammenlægningsaftalen
afsnit 6.6, 2). Hvor en af kommunerne beslutter at beholde nogle af de pr. 31. december 2013
udtagne aktiver under kommunens fremtidige ejer regi og dermed ikke indskyde sådanne aktiver i det ny Reno-Nord samarbejde, er det aftalt, at kommunen indskyder et tilsvarende beløb
kontant. Dette betyder for Randers Kommune og Rebild Kommune, at de først får deres egenkapitalværdier udbetalt ved den senere udtrædelse pr. den 31. december 2015, jf. herved afsnit
4.2.
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4

Det økonomiske grundlag – kompetenceregler - hæftelsesregler

4.1

Der udarbejdes en særskilt ophørsaftale mellem interessentkommunerne i I/S Fælles Forbrænding med 31. december 2013 som ophørsdato, jf. Sammenlægningsaftalen afsnit 7, herunder
7.2, punkt 2), samt nærværende tillægsaftale af snit 3.7, nemlig i form af et mellem alle tre interessentkommuner aftalt ophør af dette samarbejde. Hver af Overgangskommunerne udtager –
på tilsvarende måde som den tredje interessentkommune (Mariagerfjord Kommune) – deres
opgjorte andel af dette fællesskab og overtager, henholdsvis bevarer deres opgjorte andel af
gældsforpligtelser og andre forpligtelser. Særligt vedrørende forbrændingsanlægget i Hobro
bemærkes, at dette med tilhørende lån og andre forpligtelser, herunder de i afsnit 3.7 beskrevne
forpligtelser, udtages af de tre kommuner med en ideel andel svarende til deres ejerandel i Fælles Forbrænding, og derpå af hver af kommunerne indskydes i det ny Reno-Nord samarbejde i
henhold til afsnit 4.2, 1).

4.2

Som beskrevet i Sammenlægningsaftalen afsnit 6.6 skal der udarbejdes en åbningsbalance pr.
1. januar 2014, hvori det efter de der anførte regnskabsprincipper opgøres, hvilket kapitalindskud den enkelte Interessentkommune foretager i det nye I/S Reno-Nord. Også i forhold til
Overgangskommunerne skal der gælde det princip, at der ikke skal ske nogen økonomisk udligning af eventuelle differencer i størrelsen af de enkelte Interessentkommuners kapitalindskud,
men at der alene skal ske en rentemæssig udligning. I henhold til Sammenlægningsaftalen afsnit 6.16 sker denne renteberegning dog først med virkning fra den 1. januar 2016 og får derfor
ikke nogen betydning i forhold til Overgangskommunerne. Omkring Overgangskommunernes
kapitalindskud i det nye I/S Reno-Nord er aftalt følgende:
1)

Overgangskommunerne foretager et kapitalindskud i det nye I/S Reno-Nord pr. 1. januar
2014 bestående af deres fulde, forholdsmæssige andel af nettoværdierne fra Fælles Forbrænding-virksomheden på tilsvarende vis som Mariagerfjord Kommune. (Der finder således ikke nogen uddeling til disse kommuner sted ved samarbejdsophøret i Fælles Forbrænding, og ej heller overflytning til andet anvendelsesformål, men et fuldt indskud i det
ny Reno-Nord samarbejde til samme anvendelsesformål). Det fremgår dog af bilag B, at
Rebild Kommune ikke overdrager ejendomsretten, men alene brugsretten til den anførte
Genbrugsplads i Rebild Kommune (derimod indskyder Rebild Kommune den regnskabsmæssige værdi af denne Genbrugsplads kontant i det ny Reno-Nord. Ejendomsretten til
Genbrugspladsen udtages af Rebild Kommune ved opløsningen af Fælles Forbrænding).
Desuden indgår det nedlukkede deponi i Gunderup og efterbehandlingsopgaverne herved ikke i det ny Reno-Nord samarbejde. Modsvarende medfølger heller ikke det beløb,
der er afsat til efterbehandlingen. Det er Overgangskommunerne selv – og tilsvarende
Mariagerfjord Kommune (jf. bilag 1.8 til Vedtægterne) – der afgør, hvorvidt selve ejendomsretten – som alternativ til et kontant indskud af værdien heraf - til de aktiver, der
henhører under driftsaktiviteterne i Fælles Forbrænding, skal indskydes i det ny Reno-
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Nord samarbejde, eller hvorvidt den enkelte kommune vil beholde ejendomsretten hertil.
På grundlag af de ovenfor beskrevne regnskabs- og værdiansættelsesprincipper og disse
kommuners beslutninger om deres respektive kapitalindskud opgøres det efterfølgende
ved udarbejdelsen af Åbningsbalancen de respektive kapitalstørrelser, som Overgangskommunerne har indskudt i det ny Reno-Nord.

2)

Overgangskommunerne udtager en til deres kapitalindskud, opgjort efter punkt 1), svarende kapitalstørrelse ved udtrædelsen pr. 31. december 2015, dog regnskabsmæssigt
reguleret med disse kommuners andel af resultaterne i de to regnskabsår i overensstemmelse med de gældende regnskabsprincipper samt med den endeligt opgjorte forpligtelse i relation til forbrændingsanlægget i Hobro, jf. afsnit 3.7, jf. nærmere nedenfor
afsnit 5.3.

3)

Særlige aktiver, der alene er anskaffet til brug for udførelsen af en affaldshåndteringsopgave i en af Overgangskommunerne, og som er indskudt af en af disse kommuner i Åbningsbalancen pr. 1. januar 2014, udtages – medmindre andet aftales – af den pågældende kommune ved udtrædelsen pr. 31. december 2015.

4.3

Under henvisning til Sammenlægningsaftalen afsnit 6.4 og 6.11 bemærkes, at der i det nye l/S
Reno-Nord fortsat i disse to samarbejdsår, som Tillægsaftalen omfatter, skal ske udarbejdelse
af særskilte regnskabsmæssige opgørelser for driften i de anførte tre virksomhedsområder i
form af delregnskaber, herunder for de opgaveområder og de geografiske interessentskabsområder, som henhører under I/S Fælles Forbrænding frem til 31. december 2013. Der henvises
herom til Sammenlægningsaftalens afsnit 6, herunder særligt afsnit 6.4 og afsnit 6.11, hvorefter
delregnskaberne for disse to år skal udarbejdes i henhold til de hidtidige regnskabsprincipper.
Disse bestemmelser gælder også i forhold til det tidsbestemte samarbejde med Randers Kommune og Rebild Kommune i henhold til denne Tillægsaftale.

4.4

Under henvisning til reglerne i Vedtægterne afsnit 9 om bestyrelsens vedtagelser og beslutninger (”afgørelser”), herunder særligt afsnit 9.3 og 9.4 bemærkes, at vedtagelser eller beslutninger, som angår de opgaveområder, som Overgangskommunerne i henhold til nærværende Tillægsaftale har overført til det ny Reno-Nord, og som Mariagerfjord Kommune har overført i
medfør af bilag 1.8 til Vedtægterne, ikke kan træffes uden tiltræden fra Overgangskommunernes og Mariagerfjord Kommunes bestyrelsesrepræsentanter. Dette gælder også med hensyn til
indførelse af nye eller forøgede forpligtelser med relation til disse opgaveområder.
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4.5

Det i Sammenlægningsaftalen afsnit 6.5 og afsnit 6.12 anførte princip om, at ingen Interessentkommune skal kunne pålægges at hæfte for andre Interessentkommuners forpligtelser, som ikke er medtaget i åbningsbalancen og dermed godkendt, gælder på helt tilsvarende vis i forhold
til denne Tillægsaftale. Der skal derfor i åbningsbalancen pr. 1. januar 2014 være indarbejdet
fornødne hensættelsesbeløb til imødegåelse af fremtidige, ikke-regnskabsopgjorte forpligtelser,
såsom hensættelsesbeløb vedrørende forbrændingsanlægget i Hobro, jf. herved afsnit 3.7.
(Den endelige hensættelse vil først finde sted, når den i afsnit 3.7 anførte vurdering er foretaget). Der gælder følgende grundprincipper om Overgangskommunernes hæftelsesforpligtelser:

Hæftelsesforholdene relateret til samarbejdet i Fælles Forbrænding:
1)

De hæftelsesforpligtelser for de tre interessentkommuner, der udspringer af samarbejdet
under det nuværende I/S Fælles Forbrænding, afgøres ud fra reglerne for dette samarbejde, herunder vedtægterne for samarbejdet. Dette gælder såvel det eksterne, solidariske hæftelsesansvar som de interne regler om hæftelsesfordelingsnøglen mellem disse
kommuner.

2)

Som det fremgår af Sammenlægningsaftalen afsnit 7 og bilag 8.1 – 8.3 til Sammenlægningsaftalen (udkast til opløsningsaftaler for hvert af de tre fællesskaber), skal der ved
samarbejdsophøret i hvert af de respektive fælleskaber udarbejdes ophørsbalancer pr.
ophørsdatoen, den 31. december 2013. I disse ophørsbalancer skal medtages alle kendte forpligtelser, herunder alle de registrerede forpligtelser. Herudover skal i fornødent omfang medtages ikke bogførte, men opgjorte eller skønnede forpligtelser, der relaterer sig
til perioden frem til ophørsdatoen. Dette gælder eventuelle fremtidige udgifter som arealretableringer, efterbehandlinger, pensionsforpligtelser eller andet. En sådan forpligtelse til
regulering af balancen ved samarbejdsophøret påhviler interessentkommuner indbyrdes i
henhold til deres hæftelsesfordelingsnøgle, jf. afsnit 3.7.

3)

Skulle der fremtidigt vise sig at opstå nye, herunder p.t. ukendte, eller større forpligtelser
end de således opgjorte, påhviler sådanne forpligtelser på tilsvarende vis de enkelte interessentkommuner inden for hvert af de tre fællesskaber. Ingen af Interessentkommunerne i det nye Reno-Nord overtager eller indtræder i nogen form for forpligtelser, der hidrører fra noget fællesskab, som de ikke selv har været deltager i, cf. dog bestemmelsen under punkt 4).

4)

I forbindelse med indtrædelsen i det nye Reno-Nord samarbejde skal der etableres en
åbningsbalance pr. 1. januar 2014, jf. Sammenlægningsaftalen afsnit 6.6 og ovenfor afsnit 4.2. Af denne åbningsbalance vil fremgå, hvilke aktiver og passiver der af den enkelte, nye Interessentkommune indskydes i det nye samarbejde, herunder hvilke af de på
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ophørsbalancen anførte forpligtelser, der er overført til det nye Reno-Nord samarbejde.
Forpligtelser, som ikke udtrykkeligt er medoverført, forbliver som forpligtelser for de respektive interessentkommuner også efter ophøret af det nuværende fællesskab pr. 31.
december 2015. Der henvises herom til Sammenlægningsaftalen afsnit 6.12, herunder de
i 6.12, 3), litra b beskrevne efterregulerings-/efterbetalingstilfælde fra enten Overgangskommunerne til Interessentskabet eller fra Interessentskabet til Overgangskommunerne.

Hæftelsesforholdene relateret til samarbejdet i det nye Reno-Nord:
5)

Ifølge Vedtægterne for det ny Reno-Nord samarbejde afsnit 6 gælder der en regel om solidarisk hæftelse på det eksterne plan og en indbyggertalsbestemt hæftelsesfordelingsnøgle internt mellem Interessentkommunerne.

6)

Som følge af bestemmelsen i Sammenlægningsaftalen afsnit 6.8 om udarbejdelse af
særskilte regnskaber for 2014 og 2015 vil der ikke i det interne hæftelsesforhold være
nogen hæftelse for driftsforhold uden for de opgaveområder, som Overgangskommunerne i henhold til afsnit 3 ovenfor deltager i. Disse kommuner vil således eksempelvist ikke
indgå i nogen intern hæftelsesforpligtelse for forbrændingsanlægget i Aalborg. Men skulle
der opstå et særskilt hæftelsesforhold, herunder i form af et miljøansvar, under den to
årige samarbejdsperiode, som hidrører fra de anlæg og opgaver, som Overgangskommunerne indgår i, gælder der et sædvanligt ansvar og en sædvanlig hæftelse herfor.

Hæftelsesforholdene efter ophøret af samarbejdet i det ny Reno-Nord:
7)

Der henvises herved til afsnit 5.3, 4) nedenfor.

5

Samarbejdsperioden – automatisk udtræden

5.1

Nærværende samarbejde - der indgås i henhold til den kommunale styrelseslov § 60, stk. 1 på
vilkår som beskrevet i nærværende Tillægsaftale - træder i kraft den 1. januar 2014, nemlig i
umiddelbar fortsættelse af samarbejdsophøret i I/S Fælles Forbrænding pr. 31. december 2013,
og pr. samme dato, som er opstartdatoen for samarbejdet i det nye I/S Reno-Nord, jf. Vedtægterne afsnit 19.1.

5.2

Samarbejdet er som anført tidsbestemt for en periode af 2 – to – år, nemlig frem til den 31. december 2015. Samarbejdet ophører automatisk og dermed uden opsigelse fra nogen af Parternes side pr. den 31. december 2015, hvilket derfor er en aftalt ophørsdato, jf. bestemmelsen i
den kommunale styrelseslov § 60, stk. 2. De særlige opsigelsesregler, som er beskrevet i Vedtægterne afsnit 19.2 – 19.4 gælder således ikke for Overgangskommunerne.
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5.3

Med hensyn til de økonomiske – og juridiske - vilkår for denne udtrædelse er aftalt følgende:

1)

Som anført i afsnit 4.3 udarbejdes der særskilte regnskaber for dette driftsområde i denne
to årige samarbejdsperiode. Der skal derfor foretages en sædvanlig regnskabsmæssig
opgørelse i overensstemmelse med de i Sammenlægningsaftalen og Vedtægterne herom
fastsatte regler for denne periode. Såfremt der i henhold til disse regnskabsmæssige opgørelser og i medfør af hvile i sig selv princippet og de derefter foretagne gebyropkrævninger i denne periode er fremkommet et overdækningsbeløb eller et underdækningsbeløb, skal en forholdsmæssig andel heraf tilskrives hver af Overgangskommunerne med
den virkning, at et sådant beløb henholdsvis krediteres eller debiteres disse ved udtræden af dette samarbejde. Interessentskabets revisor foretager en opgørelse herover med
bindende virkning for Parterne på grundlag af de reviderede og godkendte årsrapporter
for disse to år. I denne opgørelse indarbejdes også - ligeledes bindende for Parterne - en
opgørelse over Overgangskommunernes udtrædelsesopgørelse i henhold til punkt 2)
(også selvom der måtte være tale om en nul-opgørelse)

2)

Under henvisning til afsnit 4.2 bemærkes, at der er foretaget et kapitalindskud, bestående
af Overgangskommunernes forholdsmæssige andele af de regulerede nettoværdier fra
I/S Fælles Forbrænding samarbejdet. Ved indtrædelsen er disse værdier opgjort til de
regnskabsmæssige/”bogførte” værdier (med den regulering heraf, som er beskrevet i
Sammenlægningsaftalen afsnit 6.6). Ved udtrædelsesopgørelsen, jf. den kommunale styrelseslov § 60, stk. 3, skal der anvendes samme regnskabs-/værdiansættelsesprincipper,
idet der dog for de enkelte aktivtyper, som er blevet indskudt, skal ske sædvanlige regnskabsmæssige disponeringer i form af afskrivninger efter fastlagte regnskabsprincipper i
overensstemmelse med de hidtidige regler. Der vil desuden skulle ske regulering i kapitalsaldiene på grundlag af den over- eller underdækning, der måtte være en følge af den
uændrede drift i disse to regnskabsår, 2014 og 2015, samt en regulering i henhold til afsnit 3.7 i forhold til forbrændingsanlægget i Hobro. De respektive Overgangskommuner
har derfor krav på en ”krone til krone” – udbetaling af indskudsværdien, reguleret med foretagne afskrivninger og øvrige regnskabsmæssige reguleringer for de to samarbejdsår,
og reguleret i henhold til afsnit 3.7. Det herefter opgjorte beløb udbetales kontant senest
4 – fire – uger efter, at den af Parterne tiltrådte udtrædelsesopgørelse ud fra disse regler
er blevet godkendt af kommunetilsynet i henhold til § 60, stk. 3. Der henvises dog til afsnit 4.2, 3).

3)

Ingen af Overgangskommunerne tager del i en eventuel, hypotetisk merværdi for forbrændingsanlægget i Hobro (og heller ikke i anlægget i Aalborg) i medfør af Sammen-
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lægningsaftalens afsnit 6.13 – 6.14, medmindre en sådan værdi måtte blive aktualiseret i
den to årige samarbejdsperiode,

4)

Overgangskommunerne udtræder pr. ophørsdatoen af den solidariske hæftelse for interessentskabets forpligtelser, som følger af Vedtægterne afsnit 6.3, og af den interne hæftelsesfordeling, som følger af Vedtægterne afsnit 6.4, hvorfor Sammenlægningskommunerne skal friholde Overgangskommunerne for sådanne efterfølgende hæftelsesforpligtelser. Ophørsreglen i Vedtægterne afsnit 19.5 gælder således ikke for Overgangskommunerne. Dog hæfter Overgangskommunerne fortsat og med intern betalingsforpligtelse
efter hæftelsesfordelingsnøglen for eventuelle (ukendte eller ikke opgjorte) forpligtelser,
der vedrører samarbejdsperioden, og som ikke fremgår af opgørelserne i årsrapporten for
ophørsåret 2015 og dermed overtages af Sammenlægningskommunerne ved Overgangskommunernes udtræden af samarbejdet. Det understreges, at disse aftaler om
hæftelse og indbyrdes fordeling ikke angår nogen af de forpligtelser, der måtte følge af
det forud for nærværende samarbejde i det nye I/S Reno-Nord forløbende samarbejde i
Fælles Forbrænding I/S og den herom gældende opløsningsaftale. Der henvises herom
til afsnit 4.5.

5.4

I forbindelse med samarbejdets ophør udarbejder Parterne en formel ophørsaftale, der indsendes til kommunetilsynet sammen med den af revisor i henhold til afsnit 5.3, 1) anførte opgørelse
over henholdsvis overdæknings-/underdækningsbeløb og eventuel udtrædelsesopgørelse i øvrigt. Interessentskabet forestår udarbejdelsen af udkast hertil til Parternes godkendelse og vedtagelse samt den efterfølgende ekspedition over for kommunetilsynet på Parternes vegne.

6.

Interessentskabets ledelse

6.1

Det fremgår af Vedtægterne afsnit 7, at interessentskabet ledes af en bestyrelse og en direktion
samt af afsnit 8.2, at der er en bestyrelse på i alt 15 – femten – medlemmer med den i afsnit
8.2, punkt 1) anførte fordeling blandt Samarbejdskommunerne. Det fremgår heraf, at Rebild
Kommune allerede har et bestyrelsesmedlem, nemlig som følge af, at Rebild Kommune indgår i
det oprindelige Reno-Nord samarbejde med et andet geografisk område i kommunen (den tidligere Skørping Kommune). Tildelingen af antal bestyrelsesmedlemmer er baseret på et indbyggertalskriterium for den enkelte kommune, beregnet ud fra indbyggerantallet i de geografiske
områder i kommunen, som indgår under samarbejdet, nemlig med et medlem for hver 25.000
indbyggere suppleret med yderligere et medlem for det næste påbegyndte antal på 25.000. Der
vil følgelig minimum være krav på et bestyrelsesmedlem.
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6.2

Rebild Kommune er således allerede repræsenteret i bestyrelsen, og det yderligere område, der
i medfør af denne Tillægsaftale indgår under samarbejdet, giver ikke ret til flere bestyrelsesmedlemmer.

6.3

Efter tilsvarende regler har Randers Kommune ret til at udpege et bestyrelsesmedlem gældende for samarbejdsperioden, således at bestyrelsen i denne periode udvides til i alt 16 – seksten
– bestyrelsesmedlemmer.

7

Vedtægterne

7.1

Som anført under afsnit 3.3 udgør Vedtægterne sammen med Sammenlægningsaftalen og de
tilhørende bilag grundlaget for Parternes samarbejde i henhold til denne Tillægsaftale med de
tilpasninger, der fremgår af Tillægsaftalen.

8

Betingelser

8.1

Indgåelsen af Tillægsaftalen er knyttet til opfyldelsen af følgende betingelser:

1)

At denne Tillægsaftale med tilhørende bilag, herunder Sammenlægningsaftalen og Vedtægterne med tilhørende bilag, tiltrædes af Randers Kommune og Rebild Kommune samt
efterfølgende godkendes af kommunetilsynet i henhold til den kommunale styrelseslov §
60, stk. 1,

2)
8.1

At samtlige de i Sammenlægningsaftalen afsnit 9.1 anførte betingelser opfyldes.

Der gælder således et princip om en kumulativ opfyldelse, enten samtidigt eller successivt, af
alle betingelserne.

8.2

Når disse betingelser er opfyldt, er interessentskabets bestyrelse bemyndiget til at underskrive
en endelighedspåtegning på nærværende Tillægsaftale og Sammenlægningsaftalen.

9

Tvister

9.1

Den i Vedtægterne afsnit 21 anførte bestemmelse skal gælde på tilsvarende vis med hensyn til
tvister, der måtte udspringe af denne Tillægsaftale.
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10

Bilag

Bilag A:

Sammenlægningsaftalen med tilhørende bilag, herunder Vedtægterne for det nye RenoNord I/S

Bilag B:

Opgavebeskrivelse og aktivliste for ”Forbrændingsopgaver”, ”Deponeringsopgaver” og
”Genanvendelsesopgaver”.

………………………..

Som Sammenlægningskommuner:

Dato:

/

2013

For Brønderslev Kommune:

_________________________

Dato:

/

__________________________

2013

For Jammerbugt Kommune:

_________________________

Dato:

/

__________________________

2013

For Mariagerfjord Kommune:

_________________________

__________________________
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Dato:

/

2013

For Rebild Kommune:

_________________________

Dato:

/

__________________________

2013

For Aalborg Kommune:

_________________________

__________________________

Som Overgangskommuner:

Dato:

/

2013

For Randers Kommune:

_________________________

Dato:

/

__________________________

2013

For Rebild Kommune:

_________________________

__________________________
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14. november 2013

Opgavebeskrivelse og aktivliste for ”Forbrændingsopgaver”, ”Deponeringsopgaver” og ”Genanvendelsesopgaver” gældende for Randers og Rebild kommuner

Bilagets dækningsområde
I dette bilag fastlægges de opgaver, som overføres til det nye I/S Reno-Nord for henholdsvis Randers
Kommune og Rebild Kommune i medfør af den Tillægsaftale, der indgås i tilslutning til Sammenlægningsaftalen mellem de fem Interessentkommuner i det nye I/S Reno-Nord, og som omfatter de geografiske områder og den tidsbegrænsede periode på to år, som er beskrevet i Tillægsaftalen. I det
følgende er de enkelte opgaveoverførsler nærmere beskrevet, samt for hvilken af de to kommuner,
den enkelte opgave udføres.

I det omfang, der sker overdragelse af særskilte aktiver fra den enkelte kommune hidrørende fra samarbejdet i I/S Fælles Forbrænding, vil dette blive beskrevet i en Supplerende Aftale, jf. nedenfor afsnit
1.2, 5), ligesom sådanne aktiver vil blive optaget på den Åbningsbalance, som pr. 1. januar 2014 vil
skulle udarbejdes for det nye Reno-Nord samarbejde, og hvis nærmere indhold og vilkår er beskrevet i
afsnit 6.6 i Sammenlægningsaftalen med bilag 6.

1

Opgaveområde: Forbrænding

1.1

Denne opgave udføres for både Randers Kommune og Rebild Kommune

1.2

Opgavebeskrivelse:

1)

Alle opgaver vedrørende affaldsforbrænding, herunder drift af affaldsforbrændingsanlæg
(kraftvarmeanlæg og varmeproducerende forbrændingsanlæg) med affaldsmodtagelse,
produktion af el og varme, bortskaffelse af forbrændingsrestprodukter samt øvrige opgaver i tilknytning hertil. Selve affaldsindsamlingsopgaverne henhører derimod ikke under
denne definition.

2)

Opgaveomfanget og opgaveindholdet svarer til det omfang og indhold, som til enhver tid
følger af lovgivningen samt til, hvad der efter bestyrelsens skøn er sædvanligt og naturligt
i denne branche.

3)

Opgaveudførelsen finder i øjeblikket sted på følgende to forbrændingsanlæg:

a.

Kraftvarmeanlægget beliggende på adressen, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst
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b.

4)

14. november 2013

Forbrændingsanlægget beliggende på adressen, Hvedemarken 13, 9500 Hobro.

Opgaveudførelsen finder fortrinsvist sted på forbrændingsanlægget i Hobro. Alene såfremt dette anlæg ikke kan aftage de aktuelle mængder, finder opgaveudførelsen sted på
forbrændingsanlægget i Aalborg. Kraftvarmeanlægget i Aalborg er hovedanlægget med
den største kapacitet og det største varmeunderlag. Forbrændingsanlægget i Hobro er et
mindre anlæg, som udelukkende producerer varme. De langsigtede driftsmuligheder for
dette anlæg afgøres ud fra driftsøkonomiske vurderinger. Kompetencen til en beslutning
om nedlægning af dette anlæg ligger hos Interessentkommunerne og indgår under kompetencebestemmelsen i Vedtægterne afsnit 9.7. Det fremgår heraf, at en sådan beslutning kræver enighed blandt Interessentkommunerne.

5)

Under henvisning til vedtægterne afsnit 3.2 kan der mellem interessentskabet og de enkelte interessentkommuner indgås mere detaljerede aftaler om den nærmere opgaveudførelse. En sådan aftale betegnes ”Supplerende Aftale”.

2

Opgaveområde: Deponering

2.1

Denne opgave udføres for Rebild Kommune.

2.2

Opgavebeskrivelse:
1)

Alle opgaver vedrørende drift og ejerskab af kontrolleret losseplads (deponianlæg), herunder affaldsmodtagelse, sorteringsopgaver, deponeringer, også af særlige affaldsfraktioner. Affaldsindsamlingsopgaverne er derimod ikke overført til interessentskabet,

2)

Opgaveomfanget og opgaveindholdet svarer til det omfang og indhold, som til enhver tid
følger af lovgivningen samt til, hvad der efter bestyrelsens skøn er sædvanligt og naturligt
i denne branche.

3)

Opgaveudførelsen finder i øjeblikket sted på følgende deponeringsanlæg:

a.

4)

Deponianlægget beliggende på adressen, Halsvej 70, Rærup, 9310 Vodskov

Under henvisning til vedtægterne afsnit 3.2 kan der mellem interessentskabet og de enkelte interessentkommuner indgås mere detaljerede aftaler om den nærmere opgaveudførelse, nemlig form af en Supplerende Aftale.
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3

Opgaveområde: Håndtering af haveaffald

3.1

Denne opgave udføres for både Randers Kommune og Rebild Kommune.

3.2

Opgavebeskrivelse

for Randers Kommune:

1)

Alle opgaver vedrørende behandling af alt haveaffald og trærødder, som modtages fra
private husstande og erhvervsvirksomheder på de kommunale genbrugspladser i Asferg
og Øster Tørslev.

2)

Den nærmere beskrivelse af denne opgave fremgår af den kontrakt, der er indgået mellem Randers Kommune og Fælles Forbrænding med udløb pr. 31. december 2015. Denne kontrakt, der er begge parter bekendt, overføres til det nye Reno-Nord samarbejde og
indgår således som en mellem parterne indgået Supplerende Aftale i henhold til Vedtægterne afsnit 3.2.

3.3

Opgavebeskrivelse for Rebild Kommune:

1)

Alle opgaver vedrørende behandling af alt haveaffald og trærødder, som modtages fra
private husstande og erhvervsvirksomheder på den kommunale genbrugsplads i Mejlby.

2)

Den nærmere beskrivelse af denne opgave fremgår af den kontrakt, der er indgået mellem Rebild Kommune og Fælles Forbrænding med udløb pr. 31. december 2015. Denne
kontrakt, der er begge parter bekendt, overføres til det nye Reno-Nord samarbejde og
indgår således som en mellem parterne indgået Supplerende Aftale i henhold til Vedtægterne afsnit 3.2.

4

Opgaveområde: Genbrugsplads

4.1

Denne opgave udføres for Rebild Kommune.

4.2

Kommunen overfører driften af følgende kommunalt ejede genbrugsplads (betegnet ”Genbrugspladsen”) til I/S Reno-Nord:
-

Genbrugsplads Mejlby, beliggende Ladelundsvej 2, Mejlby, 9610 Nørager.
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4.2.1 Ejendomsretten til den ejendom, hvor Genbrugspladsen er beliggende, forbliver hos Kommunen. Dette samme gælder eventuelle bygninger på grunden samt anlæg på og indretninger af
grunden, herunder med grundbefæstelse og fast tilbehør. Kommunen overdrager heller ikke
ejendomsretten til det på Genbrugspladsen værende driftsmateriel og andet udstyr som anvendes ved opgaveudførelserne.

4.2.2 Reno-Nord overtager derimod brugsretten til den faste ejendom med bygninger, anlæg og indretninger samt det anførte driftsmateriel samt overtager herved tillige den almindelige forpligtelse til pasning og vedligeholdelse af Genbrugspladsen, bygninger, anlæg og driftsmateriel. Reno-Nord betaler ikke noget særskilt vederlag for denne brugsret, som indgår som en del af prisfastsættelsen for Reno-Nords opgaveoverførsel fra Kommunen efter hvile i sig selv-princippet.
Udskiftning af driftsmateriellet under den almindelige drift foretages ligeledes af Reno-Nord.
Ved eventuelt ophør af Aftalen har Kommunen ret og pligt til at overtage sådan driftsmateriel,
som måtte være anskaffet af Reno-Nord mod at betale/modsvare en pris svarende til den bogførte værdi.

Informationsopgaver vedrørende Genbrugspladsen
4.3.1 De generelle informationsopgaver vedrørende Genbrugspladsen henhører under Kommunens
opgaveområde og er derfor ikke overført.

4.3.2 Informationsbehov af konkret karakter relateret til driften af Genbrugspladsen henhører under
Reno-Nords opgaveområde, som en del af de almindelige driftsopgaver for opgaven.

Generelle principper for drift af genbrugspladsen

Daglig drift og administration af Genbrugspladsen
4.4.

I/S Reno-Nord står for de daglige driftsopgaver og administration i forbindelse med driften af
Genbrugspladsen i det omfang og den udformning, som pladsen har pr. overtagelsen.

Serviceniveau – betalingsniveau for Genbrugspladsen
4.5.1 I henhold til bestemmelsen i Vedtægterne afsnit 3.2 kan der indgås en nærmere aftale mellem
Kommunen og Reno-Nord om den mere detaljerede fastlæggelse af opgaveudførelsens servicemæssige niveau og indhold, hvor Kommunen bevarer retten til at fastsætte serviceniveauet
for Genbrugspladsens drift samt også retten til at faslægge den overordnede miljøstrategi for
Genbrugspladsen.
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4.5.2 Kommunen er opmærksom på, at serviceniveauets indhold og omfang vil være bestemmende
for den omkostning, som skal betales for udførelsen af denne ordning, via de almindelige betalinger til Reno-Nord som en følge af opgaveoverførelsen.

Ændringer, indkøb, opbevaring, udlevering, nyanlæg for Genbrugspladsen
4.6

Det er Kommunens kompetence at træffe beslutning om eventuelle nye eller ændrede affaldstiltag på Genbrugspladsen, hvorimod den praktiske udførelse heraf ligger hos Reno-Nord. Tilsvarende skal nye tiltag omkring opdeling/sortering af affaldsfraktioner på Genbrugspladsen først
aftales med Kommunen. Slutbehandlingen af de indsamlede affaldsfraktioner, som forestås af
Reno-Nord, tilrettelægges og varetages af selskabet efter drøftelse med kommunen.

5

Andre overførte opgaver

5.1

Rebild Kommune overfører desuden alle opgaver i relation til modtagelse, behandling og anden
form for håndtering af de såkaldte ”miljøkasser” med indhold af farligt affald hidrørende fra forbrændingsanlægget i Hobro samt fra Kommunens genbrugspladser i Krastrup og Sørup.

5.2

I tilslutning til overførslen af driftsopgaverne i forbindelse med den under afsnit 4 beskrevne
Genbrugsplads har Kommunen også foretaget overførsel af alle håndteringsopgaver i relation til
det på denne Genbrugsplads modtagne, farlige affald.

6

Økonomiske grundprincipper – budget - afregningsprincipper

6.1

Reno-Nord’s omkostninger for de udførte opgaver fastsættes på grundlag af hvile i sig selvprincippet.

6.2

I/S Reno-Nord udarbejder budget for opgavernes varetagelse, som således skal modsvare alle
omkostninger forbundet med opgaverne, herunder:

1)

Alle de variable driftsomkostninger for den enkelte opgave, herunder særlige afgifter, der
måtte gælde for et opgaveområde

2)

Andel af de faste omkostninger - jf. nærmere om denne problemstilling afsnit 6.8, punkt 2)
i Sammenlægningsaftalen

3)

I øvrigt ud fra de almindelige registrerings- og regnskabsprincipper i I/S Reno-Nord.
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Reno-Nord udarbejder hvert år inden den 1. marts et budget for omkostningerne ved driften af
Genbrugspladsen samt for planlagte investeringer for det efterfølgende år. Budgettet drøftes
med Kommunen, inden det endeligt forelægges Reno-Nord’s bestyrelse. Endeligt budget skal
foreligge senest den 1. august.

6.4

Reno-Nord skal føre særskilt, internt regnskab for de enkelte opgaveområder i overensstemmelse med de almindelige regler herfor. Dette regnskab udgør en bestanddel af Reno-Nord’s
samlede, reviderede og bestyrelsesgodkendte årsregnskab (årsrapporten), som skal foreligge
senest den 1. marts i året efter et regnskabsårs udløb. Regnskabet skal sendes til hver af kommunerne senest denne frist. Der gælder de almindelige regler i fællesskabet om ret til at anmode om uddybende dokumentationer både for budget og for regnskab.

6.5

Der gælder den almindelige pligt for Reno-Nord til at sikre den økonomisk mest effektive drift og
opgaveløsning.

6.6

I øvrigt skal henvises til samarbejdsreglerne i Vedtægterne og Sammenlægningsaftalen.

6.7

De nærmere principper for opgørelse af betalingerne for de respektive opgaver samt betalingsbetingelserne beskrives i den Supplerende aftale.

…………………………
Dato:

For Randers Kommune: ______________________

________________________

Dato:

For Rebild Kommune: ______________________

________________________
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: renonord@renonord.dk
www.renonord.dk
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:
:

46076753
5798000016460
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Bilag 5.1

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for I/S Reno-Nord.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler,
ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved interessentskabets forvaltning.

Aalborg, den 25. marts 2013

Bestyrelse
Hildo Rasmussen (Sign.)
Brønderslev Kommune

Morten Marinus (Sign.)
Jammerbugt Kommune

Jørgen H. Sørensen (Sign.)
Mariagerfjord Kommune

Morten Lem (Sign.)
Rebild Kommune

Mads Sølver Pedersen (Sign.)
Aalborg Kommune

Mads Duedahl (Sign.)
Aalborg Kommune

John G. Nielsen (Sign.)
Aalborg Kommune

Poul Erik Lyngdorf (Sign.)
Aalborg Kommune

Rasmus Brask (Sign.)
Aalborg Kommune

Jane Østergaard (Sign.)
Aalborg Kommune

Aalborg Kommune

Kristian Schnoor (Sign.)
Aalborg Kommune

Kristian Schnoor (Sign.)
Formand

Henrik Skovhaug (Sign.)
Direktør
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Den uafhængige revisors erklæringer

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
Til interessenterne i I/S Reno-Nord

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for I/S Reno-Nord for perioden 1. januar til 31. december 2012, der omfatter anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god
offentlig revisionsskik. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj
grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet.
De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i
årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der
er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis
er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er
etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er
i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
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Den uafhængige revisors erklæringer

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aalborg, den 25. marts 2013

Morten Jeppesen (Sign.)
Statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning

HOVEDAKTIVITETER
I/S Reno-Nords hovedaktiviteter er forbrænding af affald miljømæssigt korrekt for derigennem at minimere affaldsmængder og udnytte energiindholdet i affaldet. Desuden har selskabet anlæg til deponering af affald, der ikke er egnet til genbrug eller forbrænding samt anlæg til sortering og neddeling af bygge- og anlægsaffald, som derefter genanvendes. Af
biaktiviteter er håndtering og sortering af elektronikaffald og kølemøbler.
ÅRSRAPPORTEN
Årsrapporten indeholder ikke, ud fra de kendte forhold, væsentlige usikkerheder vedrørende de økonomiske og øvrige
forhold, og der foreligger ikke særlige risici for selskabet, som ikke er almindelig forekommende for tilsvarende virksomhed. Der er ikke efter regnskabsårets udløb til udsendelse af årsrapporten indtruffet hændelser, der har væsentlig betydning for årsrapporten 2012 ud over de planlagte og godkendte forhold.
ÅRET 2012
Året 2012 har både økonomisk og driftsmæssigt været meget tilfredsstillende.
Indtjeningen er for energianlægget ca. kr. 5 mio. over det budgetterede, mens den for Rærup Deponi er ca. kr. 113.000
laverede end budgetteret.
Affaldsindtægterne i 2012 var væsentligt mindre end tilsvarende tal i 2011. Årsagen er, at selskabet fik tilbagebetalt ca.
kr. 18,0 mio. fra Skat for CO2-kompensation for 2010 og 2011.
Tilbagebetalingen af afgiftskompensation skyldes, at hverken Skat eller affaldsbranchen har været opmærksom på, at i
forbindelse med omlægningen af affaldsafgifter den 1. januar 2010 blev affald sidestillet med konventionelle brændsler
som olie, kul og gas hvilket betød, at der blev mulighed for at opnå CO2-afgiftskompensation for CO2-afgiften på affaldet.
Der var i 2012 budgetteret med at modtage 175.000 tons affald til forbrænding, og den behandlede mængde blev
177.128 tons – ca. 1,2 % over det budgetterede. Tilførslerne af affald fra interessentkommunerne til energianlægget var i
2012 141.095 tons, og dermed den samme mængde som fra interessentkommunerne i 2011.
Affaldstilførslerne er dermed blevet stabiliseret i forhold til mængderne i 2009, 2010 og 2011 hvor der var fald på henholdsvis 7 %, 5 % og 2 %. Ud over affald fra interessentkommunerne er der leveret affald fra ikke-interessentkommuner,
farligt affald fra I/S Mokana, shredderaffald og mellemdeponeret affald.
Affaldsmængderne til deponering var i 2012 20.894 tons. Der var budgetteret med 21.000 tons. Mængden til deponering
er faldet de sidste 3 år fra 28.423 tons i 2010 og 24.237 i 2011. Mængden af beton/tegl til genbrugsanlægget var i 2012
27.622 tons. Der var budgetteret med tilførsler på 30.000 tons.
Udviklingen af selskabets forhold vedrørende økonomi og tilførsler af affald over de sidste 5 år fremgår af Årsrapporten
og Grønt regnskab.
DRIFTEN
Driften af ovnlinje 4 har i 2012 været stabil uden væsentlige ikke-planlagte stop. Der har i marts 2012 været et større
planlagt stop af ovn 4 i ca. 3 uger, og i oktober har været et mindre planlagt stop på ca. 1 uge. Ovnlinje 4 har haft ca.
8.000 driftstimer i 2012.
Ovnlinje 3 har haft ca. 600 driftstimer i 2012 i perioden, hvor ovnlinje 4 har været ude af drift.
FREMTIDEN
I maj 2012 blev det besluttet, at alle aktiviteter i I/S Reno-Nord skal certificeres vedrørende både miljø og arbejdsmiljø for
bl.a. at imødekomme udefrakommende krav om dokumentation ved en liberalisering af affaldsområdet. Arbejdet med at
få selskabet certificeret forløber planmæssigt, og det forventes, at certificeringen kan foretages ultimo 2013.
I 2012 besluttede Folketinget, at de danske forbrændingsanlæg skal under CO2-kvoteordningen fra 1. januar 2013. Der
skal afregnes CO2-kvoter af CO2 dannelsen fra det fossile affald. Det betyder, at det har været nødvendigt at installere
måleudstyr, der kan adskille CO2 fra det fossile affald og CO2 fra det organiske affald. I/S Reno-Nord er blevet tildelt gratiskvoter for 2013 til 2020. Tildelingen af gratiskvoter reduceres årligt, således at selskabet fra 2014 skal ud på markedet
og købe en mindre mængde CO2-kvoter.
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Primo 2008 blev igangsat en undersøgelse, der skulle se på mulighederne for at gennemføre en fusion af affaldsselskaberne I/S Fælles Forbrænding, Renovest I/S og I/S Reno-Nord.
Fusionsplanerne blev sat i bero, da KKR Nordjylland ultimo 2008 nedsatte en arbejdsgruppe, som overordnet skulle se
på affaldssektoren, forbrændingskapaciteten m.m. i hele den Nordjyske Region. På et møde i KKR Nordjylland i januar
2012 blev besluttet at anbefale, at kommunerne tog initiativ til at undersøge mulighederne for samarbejde mellem affaldsselskaberne i Nordjylland. På den baggrund blev man i interessentkommunerne i selskaberne I/S Fælles Forbrænding, Renovest I/S og I/S Reno-Nord enige om at få opdateret og udbygget den omfattende fusionsrapport fra 2008.
Rapporten påpeger flere fordele ved en fusion ud over en årlig økonomisk fusionsgevinst på ca. kr. 9,0 mio. ved en fusion af alle 3 selskaber og en fusionsgevinst på ca. kr. 4,0 mio., hvis fusionen kun omfatter I/S Fælles Forbrænding og I/S
Reno-Nord. Øvrige fordele ved en fusion er bl.a.:
•

at ophæve de negative konsekvenser af kommunalreformens opdeling af affaldsoplandene

•

at opnå en organisation, som vil stå stærkere i fremtidens konkurrence og liberaliserede affaldsmarked

•

at opnå en større organisation, der bedre vil kunne imødegå de fremtidige skærpede miljøkrav til de tekniske anlæg
og bedre kunne løfte nye opgaver, som f.eks. krav om udsortering og behandling af organisk dagrenovation.

Status på fusionsplanerne er, at flere interessentkommuner har besluttet at gå videre med en fusion af I/S Fælles Forbrænding og I/S Reno-Nord, og er gået i realitetsforhandlinger om udformningen af det fusionerede selskab. Tidsplanen
for det videre forløb er, at der pr. 1. januar 2014 er godkendt nye vedtægter og øvrige forhold for det nye selskab, og at
der fra det tidspunkt er en bestyrelse for det fusionerede selskab. En endelig økonomisk fusion af de to selskaber sker
først ved udgangen af 2015, da det er fra det tidspunkt, de kontraktlige forpligtelser i I/S Fælles Forbrænding ophører, og
interessentkommunerne kan melde sig ud af selskabet.
EU har fremlagt forslag til direktiv om offentlige indkøb, som bl.a. indeholder forslag til en begrænsning, at max. 10 % af
den offentlige virksomheds aktiviteter må foregå på et konkurrenceudsat område.
Da der brændes 30-40 % erhvervsaffald på de danske forbrændingsanlæg, er det ikke muligt at leve op til, at max. 10 %
af den offentlige virksomheds aktiviteter er i konkurrenceudsat område, og dermed skal det kommunale affald i udbud.
Alternativt skal forbrændingsanlæggene afvise erhvervsaffald ud over de 10 %, hvilket vil give de virksomheder, som får
afvist deres affald, store problemer med at komme af med det forbrændingsegnede affald.
Flere affaldsselskaber overvejer at oprette 2 selskaber, som henholdsvis modtager kommunalt affald og erhvervsaffald,
hvis direktivforslaget gennemføres i den nuværende form.
Både Dansk Affaldsforening og KL har kontakt til Miljøministeriet, Folketinget og EU-Parlamentet og orienterer om, at det
nuværende forslag til direktiv om offentlig indkøb vil have meget store konsekvenser for affaldssektoren i Danmark.
Den danske regering arbejder på et udspil om ændringer i affaldssektoren, hvor der er fokus på ressourcerne i affaldet,
og hvor der sker en liberalisering af sektoren. Udspillet er lovet fremlagt flere gange, men der er endnu ikke kommet et
konkret udspil.
MILJØFORHOLD
Påvirkninger af det eksterne miljø fra energianlægget og lossepladsen fremgår af selskabets ”Grønt regnskab 2012”.
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Hoved- og nøgletal

(DKK 1.000)

HOVEDTAL DISPONERES SÅLEDES:

2008

2009

2010

2011

2012

Nettoomsætning ...............................................................
Indtjeningsbidrag ..............................................................
Resultat af ordinær drift ....................................................
Resultat af finansielle poster.............................................
Årets resultat ....................................................................
Balancesum ......................................................................
Investeringer i materielle anlægsaktiver ...........................
Egenkapital .......................................................................

156.963
74.908
30.274
÷29.954
320
765.966
28.602
14.646

167.218
83.190
34.355
÷31.110
3.245
750.208
14.297
4.856

150.232
63.162
13.696
÷29.739
÷16.043
716.090
14.991
÷60.010

177.485
91.540
42.518
÷28.294
14.224
728.279
0
÷76.745

157.576
69.667
20.416
÷25.377
÷4.961
689.203
7.049
÷85.692

Indtjeningsbidrag, energianlæg ..........................................
Indtjeningsbidrag, losseplads .............................................
Indtjeningsbidrag, elektronikaffald ......................................

68.240
6.602
66

79.449
4.289
÷548

56.076
6.686
400

84.232
6.916
392

67.203
4.787
÷123

Investering i energianlæg ...................................................
Investering i øvrige aktiviteter .............................................

21.540
7.062

12.844
1.621

10.881
4.110

0
0

5.965
1.084

Overskudsgraden ...............................................................
Soliditetsgraden ..................................................................
Likviditetsgraden.................................................................

19,3 %
1,9 %
420,4 %

20,6 %
0,7 %
587,5 %

9,1 %
-8,4 %
624,4 %

24,0 %
-10,5 %
488,8 %

13,0 %
-12,4 %
636,5 %
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for I/S Reno-Nord for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder med de afvigelser, der følger af interessentskabets særlige forhold, der er herunder
afvigelse fra skemakrav i årsregnskabsloven for opstilling af resultatopgørelse og balance.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle
aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde interessentskabet, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå interessentskabet,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente
over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og
som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen.
Resultatopgørelsen er opstillet under særlig hensyntagen til virksomhedens aktivitet, således at der er foretaget tilpasning og udvidelse af årsregnskabslovens skemakrav.
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes fra handelsdagen og måles i balancen til dagsværdi. Positive og negative
dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis langfristede gældsforpligtelser, og modregning af positive og negative værdier foretages alene, når virksomheden har ret til og intention om at afregne flere finansielle instrumenter netto. Dagsværdier for afledte finansielle instrumenter opgøres på grundlag af aktuelle markedsdata samt anerkendte værdiansættelsesmetoder.
Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af
dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse for så vidt angår den del, der er sikret. Sikring af fremtidige betalingsstrømme i henhold til den indgåede aftale, bortset fra valutakurssikring, behandles som sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse.
Ændringer i den del af dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for
sikring af fremtidige betalingsstrømme, og som effektivt sikrer ændringer i værdien af det sikrede, indregnes i egenkapitalen under en særskilt reserve for sikringstransaktioner, indtil den sikrede transaktion realiseres. På dette tidspunkt
overføres gevinst eller tab vedrørende sådanne sikringstransaktioner fra egenkapitalen og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. Ved sikring af provenu fra fremtidige låneoptagelser overføres gevinst eller tab vedrørende
sikringstransaktioner dog fra egenkapitalen over lånets løbetid.

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved behandling af affald m.v., samt salg af energi indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms.
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Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager.
Faste omkostninger
Faste omkostninger omfatter omkostninger til drift af bygninger og lønninger til driftspersonel.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af interessentskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter vedrørende banklån.
Ekstraordinære indtægter og omkostninger
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller
transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris
med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger .....................................................................................................................................................
Energianlæg .................................................................................................................................................
Energianlæg, materiel ..................................................................................................................................
Energianlæg, inventar ..................................................................................................................................
Kølemøbler og elektronikaffald ....................................................................................................................
Losseplads, anlæg .......................................................................................................................................
Losseplads, afsnit L2 ...................................................................................................................................
Specialdepot ................................................................................................................................................
Losseplads, materiel ....................................................................................................................................

20-25 år
16-20 år
15 år
5 år
6 år
10 år
12 år
10 år
5-7 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag
af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og -omkostninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden (først ind, først ud). I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Affald til forbrænding og restprodukter indregnes uden værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Årsrapport
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Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til amortiseret kostpris på balancedagen, da interessentskabet
har til hensigt at holde værdipapirerne til udløb.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til oprensnings-, retablerings- og tjenestemandsforpligtelser.
Tjenestemandsforpligtelsen er opgjort efter aktuarmæssige principper, mens øvrige forpligtigelser er opgjort efter skøn.
Finansielle gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser interessentskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet
og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i
driftskapital.
Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.
Nøgletal
Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefaling og Nøgletal 2010.
De anførte nøgletal er beregnet således:
Overskudsgrad

Resultat af ordinær drift x 100
Nettoomsætning

Soliditetsgrad

Egenkapital x 100
Aktiver

Likviditetsgrad

Omsætningsaktiver x 100
Kortfristede gældsforpligtelser

Årsrapport
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Resultatopgørelse

for perioden 1. januar til 31. december 2012

Regnskab 2011

Regnskab 2012

Omsætning:
Affaldsindtægter, energianlæg ........................................................
Salg af energi..................................................................................
Salg af sække .................................................................................
Andre indtægter ..............................................................................
Affaldsindtægter, losseplads ...........................................................
Elektronikaffald ...............................................................................

69.147
78.293
7.675
1.690
18.522
2.158

177.485

49.281
77.763
8.016
4.939
15.629
1.948

157.576

Produktionsomkostninger:
Driftsløn ..........................................................................................
Sække.............................................................................................
Driftsmaterialer ...............................................................................
Vedligeholdelse ..............................................................................
Restprodukter .................................................................................
Mellemlager ....................................................................................
Miljøomkostninger ...........................................................................
Andre udgifter .................................................................................
Losseplads......................................................................................
Elektronikaffald ...............................................................................

9.783
7.632
6.863
22.581
6.868
0
587
4.104
7.850
1.764

68.032

10.312
7.985
8.678
22.157
7.911
138
552
3.536
7.904
2.071

71.244

Note

1
2

15

(DKK 1.000)

RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER .................................
Faste omkostninger:
Energianlæg ...................................................................................
Losseplads......................................................................................
Administration, energianlæg ...........................................................
Administration, losseplads ..............................................................

109.453
6.856
2.041
7.299
1.717

INDTJENINGSBIDRAG..................................................................
3
4

Af- og nedskrivninger:
Energianlæg ...................................................................................
Losseplads......................................................................................
Elektronikaffald ...............................................................................

Renter:
Renteudgifter ..................................................................................
Renteindtægter ...............................................................................

17.913

86.332
6.047
1.087
7.681
1.850

91.540
45.049
3.973
0

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ....................................
5
6

(DKK 1.000)

49.022

69.667
45.474
3.777
0

42.518
30.577
2.283

ÅRETS RESULTAT .......................................................................

28.294
14.224

Årsrapport

16.665

49.251
20.416

29.263
3.886

25.377
÷4.961
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Balance

pr. 31. december 2012

Note

Pr. 31. december
2011

Pr. 31. december
2012

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

AKTIVER

7
8

Materielle anlægsaktiver:
Energianlæg .................................................................................
Losseplads....................................................................................

506.749
21.676

Omsætningsaktiver:
Lagerbeholdninger ........................................................................
Kundetilgodehavender ..................................................................
Værdipapir ....................................................................................
Likvide beholdninger .....................................................................
Periodeafgrænsningsposter ..........................................................
Andre tilgodehavender ..................................................................

1.145
38.740
124.303
10.695
24.971
0

AKTIVER I ALT ............................................................................

528.425

467.240
18.983

486.223

199.854

968
29.787
141.386
1.570
29.269
0

202.980

728.279

689.203

PASSIVER
9

10

11

Egenkapital:
Opsamlet driftsoverskud ...............................................................
51.016
Reserve for finansielle instrumenter ............................................. ÷127.761
Regulering tidligere år ...................................................................
0
Hensatte forpligtelser:
Tjenestemandsforpligtelser ...........................................................
Oprensningsforpligtelser af grund energianlæg ............................
Reetableringsforpligtelser for losseplads ......................................
Miljøomkostninger på deponi ........................................................

PASSIVER I ALT ..........................................................................
13
14
15

÷85.692

91.210

6.000
40.000
7.136
37.930

91.066

6.000
40.000
5.782
39.428

Langfristede gældsforpligtelser:
Banklån .........................................................................................
Kortfristede gældsforpligtelser:
Varekreditorer ...............................................................................
Toldvæsenet, mellemværende .....................................................
Lønmellemregningskonti ...............................................................
Periodeafgrænsningsposter ..........................................................
Gæld til pengeinstitut ....................................................................

÷76.745

46.055
÷131.747
0

672.924

18.562
6.329
3.615
0
12.384

40.890
728.279

651.939

15.860
5.363
4.458
0
6.209

31.890
689.203

Eventualforpligtelser m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter

Årsrapport
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Pengestrømsopgørelse

Note

2011

2012

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

Pengestrømme fra driftsaktivitet:

17
18

Årets resultat........................................................................................
Afskrivninger ........................................................................................
Reguleringer ........................................................................................
Ændringer i driftskapital .......................................................................

14.224
49.022
29.139
÷27.083

÷4.961
49.251
25.233
2.007

Pengestrømme fra resultat før finansielle poster .................................
Finansielle indtægter ...........................................................................
Finansielle omkostninger .....................................................................

65.302
2.283
÷30.577

71.530
3.886
÷29.263

Pengestrømme fra ordinær drift ...........................................................

37.008

46.153

0
0
0

÷5.965
÷1.084
0

0

÷7.049

÷21.563

÷24.971

÷21.563

÷24.971

Likviditetsforskydning i 2012 ............................................................

15.445

14.133

Likviditet pr. 1. januar 2012 ..................................................................

107.169

122.614

Likviditet pr. 31. december 2012 ..........................................................

122.614

136.747

Pengestrømme fra investeringsaktivitet:
Investering i energianlæg.....................................................................
Investering i losseplads........................................................................
Salg af materielle anlægsaktiver ..........................................................

Pengestrømme fra investeringsaktivitet:
Afdrag på bankgæld ............................................................................

19

Årsrapport
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Noter

Note
1

Note
2

Note
3

(DKK 1.000)

SALG AF ENERGI

2011

2012

Indtægt ifølge regnskab .......................................................................................................

78.293

77.763

2011

2012

Årets indtægt fremkommer således:

2011

2012

Fjernvarmesalg:
Solgt .................................................................................................

40.327

39.182

Slutopgørelse ....................................................................................

÷8.705

451

Salg af el:
Nordjysk Elhandel .............................................................................
CO2 tilskud ........................................................................................
Grundbeløb, finansiel afregning og andet .........................................

40.907
0
5.764

23.716
0
14.414

SALG AF ENERGI I ALT .................................................................

78.293

77.763

ANDRE INDTÆGTER
Diverse indtægter ................................................................................................................
Transport/sortering af slagge, udgift ....................................................................................
Affaldsafgift af affald til deponering, udgift ...........................................................................
Godtgjort affaldsafgift ...........................................................................................................
Fortjeneste ved salg ............................................................................................................

2.116
÷426
0
0
0

4.939
0
0
0
0

ANDRE INDTÆGTER I ALT ...............................................................................................

1.690

4.939

AF- OG NEDSKRIVNINGER, ENERGIANLÆG

2011

2012

Anlæg ..................................................................................................................................
Bygninger.............................................................................................................................
Materiel ................................................................................................................................
Køleskabsprojekt .................................................................................................................
Elektronikaffald ....................................................................................................................
Ovn 4 ...................................................................................................................................
Inventar ................................................................................................................................

4.980
1.226
276
0
0
38.567
0

4.980
1.226
276
0
0
38.992
0

AF- OG NEDSKRIVNINGER, ENERGIANLÆG I ALT........................................................

45.049

45.474

Årsrapport
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Noter

Note
4

Note
5

Note
6

(DKK 1.000)

2011

AF- OG NEDSKRIVNINGER, LOSSEPLADS

2012

Anlæg ..................................................................................................................................
Materiel ................................................................................................................................
Bygning ................................................................................................................................

3.091
811
71

3.164
542
71

AF- OG NEDSKRIVNINGER, LOSSEPLADS I ALT ...........................................................

3.973

3.777

RENTEUDGIFTER

2011

2012

Bank og giro.........................................................................................................................
Kreditorer .............................................................................................................................
Obligationer .........................................................................................................................
Kursregulering .....................................................................................................................

30.506
÷55
0
126

29.263
0
0
0

RENTEUDGIFTER I ALT ....................................................................................................

30.577

29.263

RENTEINDTÆGTER

2011

2012

Debitorer ..............................................................................................................................
Bank og giro.........................................................................................................................
Gevinst ved salg af obligationer
Depot ...................................................................................................................................

6
92
1.003
1.182

7
66
927
2.886

RENTEINDTÆGTER I ALT .................................................................................................

2.283

3.886

Årsrapport

16

317.968
0
0

317.968

283.486
0
4.980

288.466

Samlet anskaffelsessum pr. 31.12.2011 ..
Tilgang til anskaffelsespris .......................
Afgang til anskaffelsespris .......................

Samlet anskaffelsessum pr. 31.12.2012 ..

Samlede afskrivninger pr. 31.12.2011......
Afskrivninger vedrørende afgang .............
Årets afskrivninger ...................................

Samlede afskrivninger pr. 31.12.2012......

BOGFØRT VÆRDI PR. 31.12.2012 ........

Energianlæg

ENERGIANLÆG
ANLÆGSAKTIVER

29.502

Noter (DKK 1.000)

Årsrapport
516

2.159

1.883
0
276

10.290

78.090

76.864
0
1.226

88.380

88.380
0
0

Ejendom

Årsrapport
Årsrapport

2.675

2.675
0
0

Materiel

7.471

0

0
0
0

7.471

7.471
0
0

Grund

10

0

2.703

2.703
0
0

10

2.703

2.703
0
0

Kontorinventar

Værdi ifølge seneste offentliggjorte ejendomsværdi andrager kr. 136.071.200, heraf grundværdi kr. 8.081.500

Note
7

749

2.285

2.285
0
0

3.034

2.285
749
0

Elektronikaffald

418.712

274.149

235.157
0
38.992

692.861

687.645
5.216
0

Ovn 4
Incl.
forundersøgelser

467.240

647.852

602.378
0
45.474

1.115.092

1.109.127
5.965
0

I alt

Bilag 5.1

Noter (DKK 1.000)

17

Årsrapport

51.858

30.648
0
3.164
33.812

Samlet anskaffelsessum pr. 31.12.2012 .............................................................

Samlede afskrivninger pr. 31.12.2011 ................................................................
Årsrapport
Afskrivninger vedrørende afgang ........................................................................
Årets afskrivninger ..............................................................................................

Samlede afskrivninger pr. 31.12.2012 ................................................................

BOGFØRT VÆRDI PR. 31.12.2012...................................................................

18.046

50.774
1.084
0

Samlet anskaffelsessum pr. 31.12.2011 .............................................................
Tilgang til anskaffelsespris..................................................................................
Afgang til anskaffelsespris ..................................................................................

Årsrapport

Anlæg

KONTROLLERET LOSSEPLADS
ANLÆGSAKTIVER

10

Værdi ifølge seneste offentliggjorte ejendomsværdi andrager kr. 2.200.000, heraf grundværdi kr. 366.700.

Note
8

312

17.364

0
542

16.822
10

17.676

17.676
0
0

Materiel

0

1.410

1.410
0
0

1.410

1.410
0
0

Specialdepot

625

1.335

1.264
0
71

1.960

1.960
0
0

Kontor
Til- og
ombygning

18.983

53.921

50.144
0
3.777

72.904

71.820
1.084
0

I alt

Bilag 5.1

Noter (DKK 1.000)

18

Note
9

÷87.978
÷8.823
0
÷96.801
÷30.960
÷127.761
÷3.986
÷131.747

Saldo pr. 31.12.2009 ..........................................................
Overført i 2010....................................................................
Korrektion primo .................................................................

Saldo pr. 31.12.2010 ..........................................................
Overført i 2011....................................................................

Saldo pr. 31.12.2011 ..........................................................

Overført i 2012....................................................................

Årsrapport

Saldo pr. 31.12.2012 ..........................................................

46.055

÷4.961

51.016

76.791
÷25.775

92.834
÷16.043
0

91.241
1.593

Saldo pr. 31.12.2008 ..........................................................
÷74.943
Årsrapport
Overført 2009 .....................................................................
÷13.035

Årsrapport

90.921
320

÷38.871
÷36.072

Saldo pr. 31.12.2007 ..........................................................
Overført 2008 .....................................................................

Opsamlet
driftsoverskud

Reserve for
finansielle
instrumenter

EGENKAPITAL

0

0

0

÷40.000
40.000

0
0
÷40.000

÷1.652
10
1.652

0
÷1.652

Regulering
tidligere
år

10

0

0

0

0

0
0
0

0
0

0
0

Ny ovnlinje

0

0

0

0

0
0
0

0
0

0
0

Om- og
tilbygning af
adm.
bygning

0

0

0

0

0
0
0

0
0

0
0

Tab på
debitorer

÷85.692

÷8.947

÷76.745

÷60.010
÷16.735

4.856
÷24.866
÷40.000

14.646
÷9.790

52.050
÷37.404

I alt
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Noter (DKK 1.000)
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Noter

Note
10

Note
11

Note
12

Note
13

(DKK 1.000)

2011

TJENESTEMANDSFORPLIGTELSER

2012

Hensat primo .......................................................................................................................
Tilgang i året ........................................................................................................................
Afgang i året ........................................................................................................................

6.000
0
0

6.000
0
0

TJENESTEMANDSFORPLIGTELSER I ALT .....................................................................

6.000

6.000

2011

2012

Forfalden 0 - 1 år .................................................................................................................
Forfalden 2 - 5 år .................................................................................................................
Forfalden over 5 år ..............................................................................................................

24.971
146.088
501.865

29.269
165.569
457.101

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT...........................................................

672.924

651.939

2011

2012

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

FORDELING AF LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
BLANDT INTERESSENTSKABETS KOMMUNER I HENHOLD TIL
VEDTÆGTER

Folketal
01.01.06

Mariagerfjord Kommune ..................................................................................
Brønderslev Kommune ....................................................................................
Rebild Kommune .............................................................................................
Jammerbugt Kommune ...................................................................................
Aalborg Kommune ...........................................................................................

8.534
15.209
9.799
22.002
185.161

23.858
42.519
27.394
61.510
517.643

23.114
41.193
26.540
59.591
501.501

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ......................................

240.705

672.924

651.939

EVENTUALFORPLIGTELSER M.V.
Interessentskabet har ikke påtaget sig kautionsforpligtelser.

Note
14

PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER
Der er indgået leasingaftale på energianlægget, hvor restløbetid udgør 20 kvartaler med en gennemsnitlig
ydelse på kr. 10.715, i alt kr. 214.300.
Der er indgået leasingaftale på lossepladsen, hvor restløbetid udgør 6 kvartaler med en gennemsnitlig ydelse
på kr. 4.594, i alt kr. 27.564.

Årsrapport
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Noter

Note
15

(DKK 1.000)

NÆRTSTÅENDE PARTER
Interessentskabets nærtstående parter udgøres af bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt
interessentkommuner.
Alle transaktioner med nærtstående parter er gennemført på vedtægtsbestemte eller markedsmæssige vilkår.

Note
16

Note
17

PERSONALE

2011

2012

Lønninger og gager .............................................................................................................
Pensioner.............................................................................................................................
Andre omkostninger til social sikring ....................................................................................
Andre personaleomkostninger .............................................................................................

20.196
2.725
312
2

20.722
2.928
344
18

PERSONALEUDGIFTER I ALT ..........................................................................................

23.235

24.012

Personaleudgifter er fordelt således i resultatopgørelsen:
Produktionsomkostninger ....................................................................................................
Faste omkostninger .............................................................................................................
Administration ......................................................................................................................

17.772
520
4.943

18.150
398
5.464

23.235

24.012

Vederlag til bestyrelse og direktion ......................................................................................

1.415

1.460

Antal personer beskæftiget pr. 31. december 2012 .............................................................

50

51

REGULERINGER

2011

2012

Finansielle poster .................................................................................................................
Afholdte henlæggelser .........................................................................................................
Tab på debitorer ..................................................................................................................
Regulering tidligere år ..........................................................................................................

28.294
845
0
0

25.377
÷144
0
0

REGULERINGER I ALT ......................................................................................................

29.139

25.233

Årsrapport
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Noter

Note
18

Note
19

(DKK 1.000)

2011

ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL

2012

Ændring i tilgodehavender ...................................................................................................
Ændring i andre tilgodehavender .........................................................................................
Ændring i varebeholdninger .................................................................................................
Ændring i leverandørgæld ...................................................................................................
Ændring i periodeafgrænsningsposter .................................................................................
Ændring i anden gæld .........................................................................................................

÷9.261
987
÷139
8.289
÷24.971
÷1.988

8.953
0
177
÷2.702
÷4.298
÷.123

ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL I ALT ..................................................................................

÷27.083

2.007

LIKVIDITET PR. 31. DECEMBER 2012

2011

2012

Likvide beholdninger ............................................................................................................
Gæld til pengeinstitut ...........................................................................................................
Værdipapirer i omsætningsaktiver .......................................................................................

10.695
÷12.384
124.303

1.570
÷6.209
141.386

Likvide beholdninger ............................................................................................................
Trækningsrettigheder ...........................................................................................................

122.614
50.000

136.747
50.000

LIKVIDITETSRESERVE PR. 31. DECEMBER ...................................................................

172.614

186.747

Årsrapport
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I N T E R E S S E N T S K A B E T

Reno-Nord

supplerende
beretning

Bilag 5.1

Supplerende beretning - Energianlæg. Delregnskab
for perioden 1. januar til 31. december 2012

Budget 2012
(DKK 1.000)

Omsætning:
Affaldsbetaling .....................................................................................
Salg af energi ......................................................................................
Salg af sække ......................................................................................
Andre indtægter ...................................................................................

51.586
78.420
7.400
94

Produktionsomkostninger:
Driftsløn ...............................................................................................
Sække .................................................................................................
Driftsmaterialer ....................................................................................
Vedligeholdelse ...................................................................................
Restprodukter ......................................................................................
Mellemlager .........................................................................................
Miljøomkostninger ...............................................................................
Andre udgifter ......................................................................................

12.400
7.400
8.600
21.200
8.100
0
840
4.760

RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER......................................
Faste omkostninger:
Energianlæg ........................................................................................
Administration ......................................................................................

(DKK 1.000)

137.500

49.281
77.763
8.017
4.938

139.999

63.300

10.312
7.985
8.678
22.156
7.911
138
552
3.536

61.268

74.200
7.000
7.200

INDTJENINGSBIDRAG ......................................................................
Afskrivninger:
Energianlæg ........................................................................................

Regnskab 2012

14.200

78.731
6.047
7.681

60.000
46.000

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER .........................................

46.000
14.000

Årsrapport

13.728
65.003

45.474

45.474
19.529
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Bilag 5.1

Supplerende beretning - Deponi. Delregnskab
for perioden 1. januar til 31. december 2012

Budget 2012
(DKK 1.000)

Regnskab 2012
(DKK 1.000)

Omsætning:
Deponering:
Indtægt affald.......................................................................................

9.755

9.755

9.585

9.585

Genbrug:
Indtægt materialer ...............................................................................

2.150

2.150

2.062

2.062

Affald til sortering og nyttiggørelse / genanvendelse:
Indtægt affald.......................................................................................

4.495

4.495

3.982

3.982

16.400

Produktionsomkostninger:
Deponering:
Driftsløn ...............................................................................................
Driftsmidler ..........................................................................................
Vedligeholdelse materiel og maskiner .................................................
Miljøomkostninger I ............................................................................
Miljøomkostninger II ............................................................................
Andre udgifter ......................................................................................

800
450
300
100
1.350
200

Genbrug:
Driftsløn ...............................................................................................
Driftsmidler ..........................................................................................
Vedligeholdelse materiel .....................................................................
Andre udgifter ......................................................................................

500
200
500
200

Affald til sortering og nyttiggørelse / genanvendelse:
Driftsløn ...............................................................................................
Driftsmidler ..........................................................................................
Vedligeholdelse ...................................................................................
Udgifter til afsætning af affald fra sortering ..........................................
Andre udgifter ......................................................................................

800
400
400
1.600
200

RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER......................................
Faste omkostninger:
Anlæg ..................................................................................................
Administration ......................................................................................

3.200

1.012
477
204
179
1.353
1.336

4.561

1.400

487
105
550
37

1.179

3.400

165
376
0
1.595
29

2.165

8.400
1.650
1.850

INDTJENINGSBIDRAG ......................................................................
Afskrivninger:
Deponi .................................................................................................

15.629

3.500

7.724
1.087
1.850

4.900
4.400

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER .........................................

4.400
500

Årsrapport

2.937
4.787

3.777

3.777
1.010
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Bilag 5.1

Supplerende beretning - Genbrugsanlæg. Delregnskab
for perioden 1. januar til 31. december 2012

Budget
2012

Regnskab
2012

(DKK 1.000)

Omsætning:
Indtægt materialer ...................................
Andre indtægter .......................................

600
1.550

Produktionsomkostninger:
Driftsløn ...................................................
Driftsmidler ..............................................
Vedligeholdelse .......................................
Andre udgifter ..........................................

500
200
500
200

RESULTAT FØR
FASTE OMKOSTNINGER ......................
Faste omkostninger:
Anlæg ......................................................
Administration ..........................................

RESULTAT FØR
FINANSIELLE POSTER .........................

2.150

575
1.487

1.400

486
105
550
37

750
208
266

INDTJENINGSBIDRAG ..........................
Afskrivninger:
Genbrugsanlæg .......................................

(DKK 1.000)

474

39
237

Regnskab
2012

Erhvervsaffald

Husholdningsaffald

(DKK 1.000)

2.062

519
1342

1.178

439
95
496
34

884
202
266

276
39

Regnskab
2012

468

27
389

Årsrapport

1.861

56
145

201

1.064

48
10
54
3

115

797
182
240

416
27

(DKK 1.000)

422

86
20
26

375
24

24
351

46
40

2

2
38

25

Bilag 5.1

Supplerende beretning - Elektronikaffald. Delregnskab
for perioden 1. januar til 31. december 2012

Budget 2012

Regnskab 2012

(DKK 1.000)

Omsætning:
Modtagelse ..........................................................................................
Sortering og læsning ...........................................................................
Transport .............................................................................................
Bure .....................................................................................................
Salg af materialer ................................................................................
Andre indtægter ...................................................................................

1.700
0
0
100
200
100

Produktionsomkostninger:
Driftsløn ...............................................................................................
Driftsløn, ekstern .................................................................................
Transport .............................................................................................
Vedligeholdelse ...................................................................................
Forbrænding ........................................................................................
Andre udgifter ......................................................................................
Administration, husleje m.m.................................................................

1.000
300
0
100
0
220
280

DÆKNINGSBIDRAG ..........................................................................
Afskrivninger .....................................................................................

(DKK 1.000)

2.100

1.426
0
0
98
263
161

1.948

1.900

1.182
531
1
39
6
28
284

2.071

200
200

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER .........................................

200
0

Årsrapport

÷123
0

0
÷123
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Bilag 5.1

Supplerende beretning - Interessentkommuner

Reno-Nord består efter Kommunalreformen af 5 interessentkommuner, og den
befolkningsmæssige fordeling har pr. 1. januar 2006 (sidst opgjorte tal fra
Danmarks Statistik med gl. kommuner) været:
INTERESSENTKOMMUNER
BEFOLKNING PR. 1. JANUAR 2006
Mariagerfjord Kommune (gl. Arden Kommune) ...................................... 8.534
Brønderslev Kommune (gl. Dronninglund Kommune) .......................... 15.209
Rebild Kommune (gl. Skørping Kommune) ............................................ 9.799
Jammerbugt Kommune (gl. Aabybro Kommune) samt Pandrup ......... 22.002
Aalborg Kommune (gl. Hals, Sejlflod og Aalborg kommuner) ............ 185.161
Indbyggere i alt .................................................................................. 240.705

DET SAMLEDE INDBYGGERTAL PR. 1. JANUAR 2006
6,5%

3,5%

4%
9%

77%

MARIAGERFJORD

BRØNDERSLEV

REBILD

JAMMERBUGT

Beretning
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Bilag 5.1

Supplerende beretning - Personale

ADMINISTRATION
Direktør ............................................................................................................................................................................. 1
Miljøchef ............................................................................................................................................................................ 1
Miljø- og kvalitetskoordinator ............................................................................................................................................ 2
Fuldmægtig ....................................................................................................................................................................... 1
Assistent ........................................................................................................................................................................... 3
Administration i alt ............................................................................................................................................................. 8

ENERGIANLÆG
Driftschef ........................................................................................................................................................................... 1
Driftskoordinator ................................................................................................................................................................ 1
IT-medarbejder ................................................................................................................................................................. 1
Vagthold, 6 i alt bestående af:
Vagtleder 1........................................................................................................................................................................ 7
Kedelpasser 1 ................................................................................................................................................................... 7
Værksted:
Værkstedsleder ................................................................................................................................................................. 1
Håndværker ...................................................................................................................................................................... 3
Specialarbejder ................................................................................................................................................................. 2
El-værksted:
Håndværker ...................................................................................................................................................................... 3
Dagfolk:
Specialarbejder ................................................................................................................................................................. 7
Genbrugsafdeling:
Specialarbejder ................................................................................................................................................................. 2
Energianlæg i alt ............................................................................................................................................................. 35

LOSSEPLADS
Leder ................................................................................................................................................................................. 1
Maskinfører ....................................................................................................................................................................... 6
Vejeassistent ..................................................................................................................................................................... 1
Losseplads i alt ................................................................................................................................................................. 8

Personale i alt pr. 31. december 2012 ............................................................................................................................ 51

Beretning
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Bilag 5.1

Supplerende beretning - Energianlæg

I/S Reno-Nord har 2 ovnlinjer.
Ovnlinje 4 er idriftsat i 2005 og har en kapacitet på 22,5 tons pr. time ved en brændværdi i affaldet på 10,7 GJ/ton. Det
svarer til, at der kan behandles ca. 180.000 tons affald årligt på anlægget, som er den affaldsmængde/energimængde
selskabet har godkendelse til at behandle.
Ovnlinje 3 er idriftsat i 1991 og har en kapacitet på ca. 10 tons pr. time ved en brændværdi på 10,7 GJ/ton. Anlægget er
i 2007 opgraderet således, at det er driftsklart som reserveanlæg og kan overholde alle gældende miljøkrav.

DATA FOR OVNLINJERNE 3 OG 4
OVNLINJE 3
Leverandør:
• Ovn ....................................................
• Kedel .................................................
• Røggasrensning ................................
• Turbine/generator ..............................
Kapacitet (ved brændværdi 10,7 GJ/ton)
Idriftsættelsesår.......................................
Damptemperaur/damptryk.......................
Elproduktion ............................................
Varmeproduktion .....................................
Total virkningsgrad ..................................
Elvirkningsgrad........................................
Type røggasrensningsanlæg...................

B&S Miljøteknik
Aalborg Boilers
FLS Miljø
ABB Kraft
10 tons/h
1991
425 0C/50 bar
7 MW
19 MJ/s
80 - 83 %
20 - 22 %
Semitør proces med posefilter

OVNLINJE 4
Babcock & Wilcox Vølund
Babcock & Wilcox Vølund
LAB S.A.
BVI GmbH
22,5 tons/h
2005
425 0C/50 bar
18 MW
48 MJ/s
97 - 100 %
26 - 27 %
Våd proces

OVNLINJE 4

Beretning
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Bilag 5.1

Supplerende beretning - Energianlæg

BRÆNDBART AFFALD
Reno-Nord modtager brændbart affald fra husholdninger og erhverv. Affaldet
stammer især fra interessentkommuner, men en mindre del af affaldet leveres fra
kommuner, som ikke er interessent eller fra andre affaldsselskaber.
Brændbart affald leveres hovedsageligt til energianlægget. I perioder, hvor kapaciteten her er udnyttet fuldt ud, anvises den del af det forbrændingsegnede affald,
som er egnet til oplagring, til et mellemdepot, som er etableret på Rærup Losseplads.
Lageregnet affald er hovedsageligt storskrald og industriaffald, som ikke indeholder
dagrenovation eller andet fordærveligt affald.
Reno-Nord har i 2012 modtaget 184.414 tons brændbart affald. Heraf er de 141.095
tons leveret fra interessentkommuner, mens de resterende 43.319 tons stammer fra
andre kommuner, heraf er en stor del farligt affald, som indsamles via I/S Mokana.
En del af det brændbare affald, i alt 11.025 tons industriaffald/storskrald, kreosotbehandlet træ og shredderaffald, er i løbet af året oplagret på mellemlageret. Der er
overført 8.325 tons fra mellemlageret til energianlægget i 2012.
Der er behandlet i alt 177.128 tons affald og 3.200 tons biobrændsel på energianlægget i 2012.

BRÆNDBART AFFALD TILFØRT RENO-NORD 2008 - 2012
Tons
250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
2008
Brændbart affald i alt 2009
Affald til energianlæg

2010Brændbart affald interessent-kommunerne
2011
2012
i alt
Brændbart tilført mellemlager

Beretning
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Bilag 5.1

Supplerende beretning - Energianlæg

RESTPRODUKTER FRA ENERGIANLÆGGET
Forbrændingsprocessen giver anledning til produktion af en række restprodukter hvor de to væsentligste er:
•
•

Slagge
Restprodukter fra røggasrensning.

Forbrændingsslagger er den rest af det indfyrede affald på energianlægget,
som ikke kan brænde, og som tages ud i bunden af forbrændingsovnen. Der er
i 2012 produceret ca. 34.000 tons slagger ud af de 180.319 tons affald og biobrændsel, som er forbrændt.
Reno-Nord tilstræber maksimal udnyttelse af slaggen. Selskabet iværksatte således i 2004, som et af de første anlæg i Danmark, udsortering af ikkemagnetiske metaller fra slaggerne ved hjælp af avanceret sorteringsteknologi. I
2012 blev der udvundet 458 tons metaller fra slaggerne, hovedsageligt aluminium men også zink, kobber og rustfrit stål.
I 2012 blev der udsorteret 1.973 tons forbrændingsjern, som er afsat til genanvendelse. Der er desuden frasorteret 15 tons jern ved kontrollen i forbindelse med modtagelsen af affald. Dette er ligeledes afsat til genanvendelse.
Slaggerne fra forbrændingen af affaldet kan genbruges som vejmateriale, såfremt Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1662 af 21. december 2010 om genanvendelse af slagge overholdes.
De udtagne slaggeprøver i 2012 har overholdt kravene, og der blev afsat
41.797 tons til genbrug.
Røgen fra ovn 4 renses i et såkaldt vådt røgrensningsanlæg. Restprodukterne fra røgrensningsprocessen var i 2012 2.985 tons flyveaske, 178 tons filterkager samt 203 tons gips. Alle 3 produkter transporteres til en nedlagt saltmine i Tyskland, hvor de behandles og indbygges i de nedlagte minegange.

Beretning
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Bilag 5.1

Supplerende beretning - Energianlæg

ENERGIPRODUKTION
Energiproduktion i 2012 fordeler sig således, at der blev solgt 1.339.390 GJ
varme til Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsyning og 88.105 MWh el til elnettet.
Desuden er produceret 17.442 MWh el til eget forbrug på ovnlinje 4.
Udviklingen i energiproduktion gennem årene 2008 - 2012 fremgår af nedenstående. De producerede MWh el er omregnet til GJ for at få den totale producerede energimængde.

UDVIKLING I ENERGIPRODUKTIONEN 2008 - 2012

2012

2011

2010

2009

2008

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Varme i GJ

1.400.000

1.600.000

1.800.000

GJ
2.000.000

El i GJ
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Bilag 5.1

Supplere
S
ende berretning - Energiaanlæg

Reno-Nords elproduktion afsættes på
å markedsvil kår gennem
Nordjysk Elha
andel.
Elindtægten e
er sammensa
at af spotprisen
n og grundbelø
øbet.
Den gennem
msnitlige afregn
ningspris på spotmarkedet
s
for 2012 har
været kr. 269
9,18/MWh (eksskl. grundbelø
øb).
Den gennem
msnitlige samlede afregnin
ngspris for el i 2012 har
været kr. 404
4,31/MWh (inkkl. grundbeløb).
e og varme
e fremgår af
Udviklingen af afregningsprisen for el
de kurve.
nedenståend

AFREGNING
GSPRIS FOR
R VARME OG EL
MWh
Kr./M

Kr./GJ
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Bilag 5.1

Supplere
S
ende berretning - Energiaanlæg

RONISK UDST
TYR
AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTR
ekendtgørelse om håndterin
ng af affald af
Frem til den 1. april 2006, hvor en ny be
elektronisk udsstyr trådte i krraft, har Reno--Nord drevet behandlingsb
elektrisk og e
anlæg for ele
ektronikaffald og
o kølemøbler i interessenttkommunerne..
elsen indfører producentansvar for en llang række elektriske
e
og
Bekendtgøre
elektroniske affaldsprodukter. Dette indebærer bla
andt andet, at det ikke
handlingen af dette affald,
længere er kkommunerne som har ansvaret for beh
men i stedet sammenslutninger af elektrronikproducen
nter og -importtører.
Reno-Nord lø
øser fortsat opgaver for intteressentkomm
munerne og står
s
for modtagelse og so
ortering af dett elektroniske affald, som b landt andre Aalborg
A
Kommune indsam
mler på genbru
ugspladser, og
g affald som ssamles ind hos
s forhandlere
af elektronik.
Efter en sorttering i de typ
per elektronika
affald, som err specificeret i bekendtgørelsen, overd
drages affalde
et til de virkso
omheder, som
m har fået ove
erdraget den
videre håndte
ering og behandling af affaldet fra Reno-N
Nords interess
sentområde.
2 i alt modtage
et følgende afffaldsmængderr:
Der er i 2012
•
•

344 tons hvidvarer og kølemøbler
k
1.503 ton
ns andet elektrronikaffald.
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Bilag 5.1

Supplerende beretning - Rærup Deponi

MASKINPARK
Bomag Compactor ............................................................................................ 1
Komatsu læssemaskine .................................................................................... 3
Komatsu gravemaskine med betonklipper ........................................................ 1
Fuchs gravemaskine med sortergrab ................................................................ 1
Komatsu multimaskine med diverse udstyr ....................................................... 1
McCloskey sorteringsanlæg .............................................................................. 1
Powerscreen sorteringsanlæg........................................................................... 1
New Holland T7030 traktor................................................................................ 1
Betonknuse- og sorteringsanlæg.
Anlægget drives af en 374 kW dieselgenerator og har en årskapacitet på
100.000 - 130.000 tons.

DEPONERING
Der blev i 2012 indvejet 20.894 tons affald.

OPARBEJDNING
Der er indvejet 27.622 tons bygge- og anlægsaffald samt 2.503 tons biomasse.
Bygge- og anlægsaffaldet er knust og 27.968 tons er afsat til genbrug ved bygge- og anlægsopgaver. Desuden er anvendt ca. 1.598 tons primært som afdækningsjord.

UDVIKLINGEN I TILFØRTE MÆNGDER OVER PERIODEN 2008 - 2012

2012
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2008
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30.000
Deponering

40.000
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60.000

Genbrug, tilført
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Bilag 5.1

Supplerende beretning - Rærup Deponi

BIOLOGISK RENSNING AF JORD
Firmaet RGS 90 har lejet et areal på Rærup Losseplads, som er indrettet til
modtagelse og behandling af olieforurenet jord i henhold til den gældende
miljøgodkendelse.
Det er RGS 90 der driver anlægget.
Der blev i 2012 leveret 30.594 tons olieforurenet jord til anlægget.
Der er afledt 38.210 m3 perkolat fra anlægget.

TILFØRTE MÆNGDER OVER PERIODEN 2008 - 2012

2012

2011

2010

2009

2008

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000

28.000

32.000

Tons

Olieforurenet jord
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Bilag 5.1

Bilag A. Energianlæg

AFFALDSMÆNGDER PR. 31. DECEMBER 2012
Dagrenovation ...........................................................................................................................................
Storskrald ..................................................................................................................................................
Erhvervsaffald ...........................................................................................................................................
Miljøfarligt affald ........................................................................................................................................
Mellemdeponeret affald .............................................................................................................................

91.038 tons
21.611 tons
47.045 tons
15.145 tons
2.289 tons

Affald i alt .................................................................................................................................................

177.128 tons

Biobrændsel i alt .....................................................................................................................................

3.200 tons

I ALT INDVEJET ENERGIANLÆG 2012 .................................................................................................

180.319 TONS

I ALT INDVEJET ENERGIANLÆG 2011 .................................................................................................

191.349 TONS

Fraført slagge ............................................................................................................................................
Fraført stort forbrændingsjern ...................................................................................................................
Fraført småt forbrændingsjern...................................................................................................................
Fraført ikke-magnetiske metaller ...............................................................................................................
Fraført jern og metalskrot fra aflæssehal...................................................................................................
Fraført flyveaske .......................................................................................................................................
Fraført filterkager .......................................................................................................................................
Fraført filterkager 2 ....................................................................................................................................
Fraført gips ................................................................................................................................................
Fraført restprodukt fra semitørt anlæg ......................................................................................................

41.797 tons
1.781 tons
192 tons
458 tons
15 tons
2.985 tons
178 tons
105 tons
203 tons
166 tons

Årsrapport

Bilag A

Bilag 5.1

Bilag B. Rærup Deponi
AFFALDSMÆNGDER PR. 31. DECEMBER 2012
DEPONERING
Blandet deponiaffald. Genbrugspladser ....................................................................................................
Blandet deponiaffald. Erhverv ...................................................................................................................
Mineralsk affald. Erhverv ...........................................................................................................................
Mineralsk affald m.v. Afgiftsfrit ..................................................................................................................
Rent jordfyld og rent jord til daglig afdækning og slutafdækning ...............................................................
Sandblæsningsaffald .................................................................................................................................
Tungmetalforurenet jord til specialdepot A ................................................................................................
Mineralsk affald. Erhverv. Enhed D ...........................................................................................................
Asbestholdige byggematerialer. Genbrugspladser ....................................................................................
Asbestholdige byggematerialer. Erhverv. (Biler op til 3.500 kg) ................................................................
Asbestholdige byggematerialer. Erhverv ...................................................................................................
Farligt affald. Erhverv ................................................................................................................................
Bundaske forbrænding ..............................................................................................................................
Flyveaske forbrænding ..............................................................................................................................
Sandblæsningsaffald med farlige stoffer ...................................................................................................
Slibeemner og slibestøv med farlige stoffer ..............................................................................................
Andet bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende farlige stoffer ...........................................................
Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer......................................................................................
Fiberplader ................................................................................................................................................

1.936 tons
7.600 tons
443 tons
2.367 tons
1.256 tons
724 tons
50 tons
20 tons
2.784 tons
55 tons
2.187 tons
284 tons
201 tons
281 tons
161 tons
104 tons
3 tons
416 tons
22 tons

I ALT TIL DEPONERING 2012 .................................................................................................................

20.894 TONS

I ALT TIL DEPONERING 2011 .................................................................................................................

24.237 TONS

SORTERING / NEDDELING
Blandet affald til sortering. Genbrugspladser ............................................................................................
Blandet affald til sortering. Erhverv ...........................................................................................................
Brændbart til neddeling/lager ....................................................................................................................

277 tons
1.362 tons
498 tons

I ALT TIL SORTERING 2012....................................................................................................................

2.137 TONS

FRAFØRT DEPONI, GENBRUG, SORTERING OG MELLEMLAGER
Fraført deponi til sorteringsplads ...............................................................................................................
Fraført genbrug 1 ................................................................................ Knust tegl/betonblanding 0-80 mm
Fraført jord fra genbrug .............................................................................................................................
Fraført genbrug 4 ............................................................................ Knust beton og knust asfalt 0-32 mm
Fraført genbrug 5 .................................................................................................... Knust asfalt 0-32 mm
Fraført sigterest genbrugsanlæg ...............................................................................................................
Fraført affald fra knuseanlæg ....................................................................................................................
Fraført armeringsjern ................................................................................................................................
Fraført til genbrug ......................................................................................................................................
Fraført gips ................................................................................................................................................
Fraført imprægneret træ ............................................................................................................................
Fraført kreosot imprægneret træ ...............................................................................................................
Fraført glas ................................................................................................................................................

Årsrapport

50 tons
6.739 tons
1.551 tons
13.146 tons
5.620 tons
2.463 tons
51 tons
19 tons
22 tons
427 tons
1.287 tons
155 tons
45 tons

Bilag B

Bilag 5.1

Bilag B. Rærup Deponi
OPARBEJDNING
Asfalt .........................................................................................................................................................
Genbrug 0 ........................................................................................................... Beton/asfalt til knusning
Genbrug 2 ................................................................................................................ Tegl, beton med jord
Genbrug 3 ......................................................................................................... Tegl med jord, stor beton
Genbrug 4 .............................................................................................................. Tegl, beton med affald

4.483 tons
13.059 tons
8.323 tons
1.642 tons
115 tons

I ALT TIL OPARBEJDNING 2012 ............................................................................................................

27.622 TONS

I ALT TIL OPARBEJDNING 2011 ............................................................................................................

31.871 TONS

TILFØRT MIDLERTIDIG OPLAGRING, FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD
Erhvervsaffald ...........................................................................................................................................
Storskrald ..................................................................................................................................................
Shredderaffald...........................................................................................................................................
Kreosotbehandlet træ ................................................................................................................................
Forbrændingsegnet fra sortering ...............................................................................................................

1.560 tons
3.940 tons
4.230 tons
1.133 tons
162 tons

I ALT TILFØRT MIDLERTIDIG OPLAGRING, FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD 2012......................

11.025 TONS

TILFØRT MIDLERTIDIG OPLAGRING, ØVRIGE
Imprægneret træ .......................................................................................................................................
Gips ...........................................................................................................................................................
Glas ...........................................................................................................................................................
PVC ...........................................................................................................................................................

1.279 tons
391 tons
44 tons
52 tons

I ALT TILFØRT MIDLERTIDIG OPLAGRING, ØVRIGE 2012 .................................................................

1.766 TONS

I ALT FRAFØRT MIDLERTIDIG OPLAGRING, FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD 2012 (INKL. KREOSOTBEHANDLET TRÆ) ......................................................................................................................................
8.325 TONS

I ALT TILFØRT BIOMASSE 2012 ............................................................................................................

2.503 TONS

I ALT FRAFØRT BIOMASSE 2012 ..........................................................................................................

52 TONS
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Interessentskabsoplysninger

2012
I/S Mokana
Administrationen:
Troensevej 2
DK-9220 Aalborg Øst
Telefon
Telefax

:
:

98 15 28 11
98 15 17 97

Stationen:
Langerak 21
DK-9220 Aalborg Øst
Telefon
Telefax

:
:

98 15 45 30
98 15 12 47

E-mail
: mokana@mokana.dk
www.mokana.dk
CVR nr. :

16599476

INTERESSENTER
I/S Mokana omfatter kommunerne:







Jammerbugt
Mariagerfjord
Rebild
Skive
Vesthimmerlands
Aalborg

BESTYRELSE
Formand, byrådsmedlem Kristian Schnoor ........................................................... Aalborg
Næstformand, byrådsmedlem Jens Peder Hedevang .............................................. Skive
Byrådsmedlem Niels Peter Christoffersen ................................................... Mariagerfjord
Byrådsmedlem Jens Christian Golding ..........................................................Jammerbugt
Byrådsmedlem Bjarne Jensen ............................................................... Vesthimmerlands
Byrådsmedlem Leif Nielsen .................................................................................... Rebild
Byrådsmedlem Mads Thomsen ............................................................................ Aalborg
Byrådsmedlem Jane Østergaard .......................................................................... Aalborg

DIREKTION
Henrik Skovhaug

REVISOR
RSM plus P/S

BANK
Danske Bank
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Ledelsespåtegning

2012
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2012 for I/S Mokana.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Det er vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved interessentskabets forvaltning.

Aalborg, den 18. marts 2013

Bestyrelse

Jammerbugt Kommune

Niels Peter Christoffersen (Sign.)
Mariagerfjord Kommune

Leif Nielsen (Sign.)
Rebild Kommune

Jens Peder Hedevang (Sign.)
Skive Kommune

Bjarne Jensen (Sign.)
Vesthimmerlands Kommune

Jane Østergaard (Sign.)
Aalborg Kommune

Mads Thomsen (Sign.)
Aalborg Kommune

Kristian Schnoor (Sign.)
Aalborg Kommune

Kristian Schnoor (Sign.)
Formand

Henrik Skovhaug (Sign.)
Direktør
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Den uafhængige revisors erklæringer

2012

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til interessenterne i I/S Mokana
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for I/S Mokana for perioden 1. januar til 31. december 2012, der omfatter anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl,
samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som
er rimelige efter omstændighederne.
Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse
med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen
for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige
samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er
etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
I/S Mokana har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012
medtaget det af bestyrelsen pr. 5. oktober 2011 godkendte resultatbudget for 2012. Disse sammenligningstal har,
som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
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Den uafhængige revisors erklæringer

2012

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger
i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aalborg, den 18. marts 2013

Morten Jeppesen (Sign.)
Statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning

2012
Hovedaktivitet
I/S Mokanas hovedaktivitet er
gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver
og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne har besluttet at overføre til interessentskabet.
Årsrapporten
Årsrapporten indeholder ikke,
ud fra de kendte forhold, væsentlige usikkerheder vedrørende de økonomiske og øvrige
forhold, og der foreligger ikke
særlige risici for selskabet, som
ikke er almindelig forekommende for tilsvarende virksomhed.
Der er ikke efter regnskabsårets
udløb til udsendelse af årsrapporten indtruffet hændelser, der
har væsentlig betydning for årsrapporten 2012 ud over de planlagte og godkendte forhold.
Året 2012
Affaldstilførslerne til I/S Mokana
var i 2012 ramt af nogle konkurrencemæssige forhold som betød, at selskabet modtog væsentligt mindre affald fra vores
største leverandør. Samtidig
kom der mindre affald fra andre
store leverandører.
Affaldstilførslerne var i 2012 på
7.831 tons og dermed ca. 13 %
under den budgetterede mængde. Leverancerne blev normaliseret sidst på året. Med baggrund i ovennævnte har 2012
både økonomisk og driftsmæssigt været tilfredsstillende. Andre af selskabets aktiviteter har
positivt medvirket til et acceptabelt resultat.
I/S Mokana har i 2012 modtaget
719 tons affald fra Grønland.
Samarbejdet med de 4 grønlandske kommuner har betydet,
at selskabet i 2012 har holdt flere kurser i Grønland om håndtering af farligt affald og andre miljøfarlige fraktioner samt deltaget
i en affaldskonference i Ilulissat i
marts 2012.

Desuden har I/S Mokana deltaget i 2 projekter i Sermersooq
Kommune med etablering af
modtagestationer for farligt affald samt håndtering af elektronikaffald og kølemøbler.
Vi har også set på bygdernes
affaldshåndtering og set på oprydning af dumperne i Tasiilaq
og Paamiut.

Forholdene vedrørende det farlige affald vil også i de kommende år sammen med den øvrige affaldsbranche være under
stadig forandring og udvikling.
Regeringen arbejder på et udspil om ændringer i affaldssektoren, hvor der er fokus på ressourcerne i affaldet og en liberalisering af sektoren. Udspillet er
lovet fremlagt flere gange, men
der er endnu ikke kommet et
konkret udspil.

Affaldstilførslerne på 7.831 tons
affald er leveret til 14 forskellige
behandlere i ind- og udland.
Den største behandler er I/S
Reno-Nord med ca. 74 % af den
tilførte affaldsmængde.
Primo 2012 besluttede interessentkommunerne i selskaberne
I/S Fælles Forbrænding, Renovest I/S og I/S Reno-Nord at
undersøge muligheden for at fusionerer de 3 selskaber. Der er
udarbejdet en omfattende fusionsrapport, der påpeger flere
fordele ved en fusion ud over en
økonomisk gevinst.
Status på fusionsplanerne er, at
flere interessentkommuner har
besluttet at gå videre med en
fusion af I/S Fælles Forbrænding og I/S Reno-Nord, og der
er indledt realitetsforhandlinger
om udformningen af det fusionerede selskab.
I fusionsrapporten er beskrevet
muligheden for, at I/S Mokana
indgår i et fusioneret selskab,
bl.a. med baggrund i et kommende EU-direktiv om offentlige
indkøb, som kan give selskabet
problemer med at modtage store mængder affald fra ikkeinteressentkom-muner.
EU har fremsat forslag til direktiv om offentligt indkøb, som
bl.a. indeholder forslag om en
begrænsning om, at maximalt
10 % af en offentlig virksomheds aktiviteter må foregå på et
konkurrenceudsat område. Det
vil have stor betydning for driftsforholdene i I/S Mokana, hvis
forslaget vedtages, da det er
væsentlig mere end 10 % af
selskabets omsætning, som
kommer fra et ikke-interessentområde.
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Ledelsesberetning

2012
Affaldsmængde
Selskabet modtog i 2012 7.831
tons farligt affald.
Heraf er de 719 tons affald leveret fra Grønland.
Den budgetterede affaldmængde var 9.000 tons farligt affald,
og dermed er der modtaget ca.
13 % mindre affald end budgetteret.
Omsætningen
Omsætningen er ca. 2 % højere
end budgetteret, selvom de tilførte affaldsmængder er mindre
end budgetteret.
Den væsentligste årsag til den
højere omsætning er, at der i
2012 er indkøbt og videresolgt
materiale og køb af konsulentydelser til projekter i Sermersooq Kommune for i alt ca. kr.
1,7 mio.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostningerne er
ca. 11 % højere end budgetteret.
Den væsentligste årsag til afvigelsen af produktionsomkostningerne er som beskrevet vedrørende omsætningen med indkøb
og videresalg af materialer og
køb af konsulentydelser til 2
projekter i Grønland.
Faste omkostninger
De faste omkostninger er ca. 11
% lavere end det budgetterede.
Afskrivninger
Afskrivningerne svarer nogenlunde til det budgetterede
Renter
Renteindtægterne er nogenlunde som budgetteret.
Driftsresultat
Driftsresultatet for 2012 er ca.
kr. 292.000 lavere en budgetteret. Årsagen er de mindre tilførsler af affald i 2012 end budgetteret.
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten for I/S Mokana for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C med de afvigelser, der følger af interessentskabets særlige forhold. Tilretninger vedrører opstilling af resultatopgørelse og balance, hvor årsregnskabslovens skemakrav er fraveget.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde interessentskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå interessentskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse
med salget.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder løsninger og gager, der afholdes for at opnå
årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn
og gager.
Faste omkostninger
Faste omkostninger omfatter omkostninger til drift af bygninger og lønninger til driftspersonel, samt omkostninger der er afholdt i året til ledelse og administration af interessentskabet, herunder omkostninger til det
administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede
kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer.
Ekstraordinære indtægter og omkostninger
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afgiver fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.
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Anvendt regnskabspraksis

2012
Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, samt anvendte henlagte midler fra
tidligere år.

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger ...........................................................................................................
Driftsmidler .........................................................................................................

Brugstid
15 år
3 - 5 år

Restværdi
0%
0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på anskaffelsestidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og –omkostninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Lagerbeholdning af affald til behandling er optaget til bortskaffelsesværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Egenkapital
Egenkapital består af akkumuleret driftsoverskud samt bundne henlæggelser vedrørende stationen og oprensning af grund.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når interessentskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på
balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske
fordele for at indfri forpligtelsen.
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsfristelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse (1.000 kr.)

2012
Budget 2012
(Ej revideret)

Note
Omsætning:
Registreringsgebyr ........................................
Driftsgebyr .....................................................
Transport .......................................................
Salg af konsulentydelser ...............................
Salg og udlejning af emballage .....................
Genanvendelse/behandling/destruktion ........
Klinisk risikoaffald ..........................................
Tømning af olie/benzinudskillere ...................
Diverse indtægter ..........................................

Regnskab 2012

300
5.100
1.000
500
2.100
3.000
120
150
0

283
3.899
942
701
3.751
2.449
142
227
172
12.270

Produktionsomkostninger:
Driftsløn og personaleudgifter .......................
Driftsmidler ....................................................
Vedligeholdelse .............................................
Mindre anskaffelser .......................................
Øvrige udgifter ...............................................
Genanvendelse/behandling/destruktion ........
Klinisk risikoaffald ..........................................
Tømning af olie- og benzinudskillere .............
Transport .......................................................
Konsulentudgifter...........................................

2.800
900
300
100
100
3.000
120
150
1.000
50

1.300
450
1.250

570

30
0

1.217
401
1.032

2.643
2.724
303
225
529
2.471
89
145
1.138
20

2.650

*570

551

*551

1.072
452
1.050

37
0

*37

2.574
895

225

÷119

*30

10.287
*3.469

432

210

1

9.484

13.756

*3.082

180

DÆKNINGSBIDRAG II .................................
Renter:
Renteindtægter ..............................................
Renteudgifter .................................................

2.647
2.625
225
43
201
2.319
154
144
1.073
53

750

INDTJENINGSBIDRAG ................................
Afskrivninger:

*3.000

290
4.695
1.102
315
4.316
2.591
98
249
100
12.566

*3.750

DÆKNINGSBIDRAG I ..................................
Faste omkostninger:
Faste omkostninger, stationen ......................
Administrationsbidrag Reno-Nord .................
Faste omkostninger, administration ...............

8.520

Regnskab 2011

*225
670

57
0

÷82

*57
727

Henlæggelser:
Tab på debitorer ............................................

0

*0

0

*0

0

*0

Ekstraordinære indtægter/udgifter:
Ekstraordinære indtægter ..............................

0

0

0

0

0

0

DRIFTSRESULTAT ......................................

210

Overskudsdisponering:
Reserveret til oprensning af grund ................
Opsamlet driftsoverskud ................................

10

÷82

727

0
÷82

0
727

÷82

727
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Balance (1.000 kr.)

2012
Pr. 31. december
2011

Note

Pr. 31. december
2012

AKTIVER

2

Materielle anlægsaktiver:
Grundudgifter ..................................................................................
Bygninger .......................................................................................
Driftsmidler .....................................................................................

649
4.816
375

Omsætningsaktiver:
Lagerbeholdninger...........................................................................
Kundetilgodehavender .....................................................................
Toldvæsenet, mellemværende ........................................................
Værdipapirer ....................................................................................
Likvide beholdninger ........................................................................

592
3.210
706
998
2.325

AKTIVER I ALT ...............................................................................

5.840

649
5.423
310

6.382

7.831

673
1.669
0
1.000
3.003

6.345

13.671

12.727

PASSIVER

3
4

Egenkapital:
Bunden egenkapital – Oprensning af grund ....................................
Overført overskud/tab ......................................................................

3.100
7.940

Hensatte forpligtelser:
Hensat vedr. bortskaffelse af affald .................................................

Kortfristede gældforpligtelser:
Varekreditorer ..................................................................................
Toldvæsenet, mellemværende ........................................................
Lønmellemregningskonti .................................................................

Eventualforpligtelser

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v.

3.100
7.858

193

1.865
0
573

PASSIVER I ALT ............................................................................

5

11.040

2.438
13.671

11

10.958

298

777
88
606

1.471
12.727

Bilag 5.3

Noter (1.000 kr.)

2012
1.

2.

Driftsresultat
Driftsresultat .....................................................................................................................................

-82

Er i henhold til overskudsdisposition foreslået anvendt således:
Reserveret til oprensning af grund .................................................................................
Opsamlet driftsoverskud .................................................................................................

-82

Materielle anlægsaktiver
Grundudgifter

3.

4.

5.

0
-82

Bygninger

Driftsmidler

I alt

Anskaffelsespris pr. 31.12.2011 ..............................
Tilgang til anskaffelsespris ......................................
Afgang til anskaffelsespris .......................................

649
0
0

14.431
994
0

5.129
99
0

20.209
1.093
0

Anskaffelsespris pr. 31.12.2012 ..............................

649

15.425

5.228

21.302

Afskrivninger pr. 31.12.2011 ....................................
Årets af- og nedskrivninger ......................................
Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver ....
Forbrug af hensættelse ...........................................

0
0
0
0

9.615
387
0
0

4.754
164
0
0

14.369
551
0
0

Afskrivninger pr. 31.12.2012 ....................................

0

10.002

4.918

14.920

Bogført værdi pr. 31.12.2012 ...................................

649

5.423

310

6.382

Bunden egenkapital. Oprensning af grund
Saldo pr. 31.12.2011 ..................................................................................................................
Tilgang i 2012 .............................................................................................................................
Forbrug i 2012 ............................................................................................................................

3.100
0
0

Saldo pr. 31.12.2012 ..................................................................................................................

3.100

Overført overskud/tab
Saldo pr. 31.12.2011 ..................................................................................................................
Årets overskud ............................................................................................................................

7.940
-82

Saldo pr. 31.12.2012 ..................................................................................................................

7.858

Eventualforpligtelser
Der er indgået leasingaftale, hvor restløbetid udgør 9 kvartaler med en gennemsnitlig ydelse på kr.
19.400,00 i alt kr. 174.600,00.
Der er huslejeforpligtelser for leje af grund t.kr. 215.

6.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v.
Der er stillet garanti overfor Den Danske Stat, c/o Miljøstyrelsen på .........................................

12

86

Bilag 5.3

Beretning

Mokana

2012

Bilag 5.3

Supplerende beretning

2012

Selskabets formål er gennem
samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt
affald på de områder, som interessentkommunerne har besluttet
at overføre til interessentskabet.

Interessentskabet består af følgende 6 interessenter:
Jammerbugt Kommune
Mariagerfjord Kommune
Rebild Kommune
Skive Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Aalborg Kommune

Grønlands 4 kommuner leverer affald til I/S Mokana, men i henhold
til Styrelseslovens § 60, kan de
grønlandske kommuner ikke optages som interessenter. I stedet
har selskabet indgået en associerings- og samarbejdsaftale med
de grønlandske kommuner.

13
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Supplerende beretning

2012
Interessentkommuner / samarbejdspartnere
Indbyggertal pr. 1. januar 2012

Jammerbugt .......................... 38.611
Mariagerfjord......................... 42.429
Rebild .................................... 28.911
Skive ..................................... 47.620
Vesthimmerlands .................. 37.534
Aalborg ............................... 201.142
De grønlandske kommuner* . 56.749
Indbyggere i alt ................... 452.996

* De grønlandske kommuner er
ikke interessenter i I/S Mokana,
men der er indgået en associerings- og samarbejdsaftale med
kommunerne.

Aalborg
51%
Jammerbugt
10%

Mariagerfjord
11%

Vesthimmerlands
9%

Rebild
7%

Skive
12%
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Supplerende beretning

2012

Selskabets øverste ledelse er bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der udpeges af interessentkommunerne med følgende antal
bestyrelsesmedlemmer:

Interessentkommunerne har valgt følgende medlemmer til Mokanas
bestyrelse indtil 31. december 2013
Bestyrelsen har konstitueret sig som efterfølgende:

•

Et medlem valgt af Jammerbugt
Kommune

•

Et medlem valgt af Mariagerfjord Kommune

•

Et medlem valgt af Rebild
Kommune

•

Et medlem valgt af Skive Kommune

•

Et medlem valgt af Vesthimmerlands Kommune

Der er indgået samarbejdsaftale med Grønland, som har følgende observatør:

•

Tre medlemmer valgt af Aalborg Kommune.

Niels Mønsted............................................................................. Grønland

Formand, byrådsmedlem Kristian Schnoor ...................................Aalborg
Næstformand, byrådsmedlem Jens Peder Hedevang...................... Skive
Byrådsmedlem Niels Peter Christoffersen............................ Mariagerfjord
Byrådsmedlem Jens Chr. Golding ......................................... Jammerbugt
Byrådsmedlem Bjarne Jensen....................................... Vesthimmerlands
Byrådsmedlem Leif Nielsen ............................................................. Rebild
Byrådsmedlem Mads Thomsen .....................................................Aalborg
Byrådsmedlem Jane Østergaard ...................................................Aalborg

Bestyrelsen konstituerer sig selv
med formand og næstformand.
Formanden vælges af og blandt
Aalborg Kommunes medlemmer.
Næstformanden vælges af og
blandt omegnskommunernes medlemmer.
Til daglig ledelse og administration
af selskabet er der indgået aftale
med I/S Reno-Nord.
Der er nedsat en teknikergruppe,
hvis opgaver bl.a. er at fremme
samarbejdet på affaldsområdet,
sikre information og erfaring indenfor området og medvirke til planlægning af tiltag, som kommunerne
ønsker løst.
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Supplerende beretning

2012
I/S Mokanas organisation

INTERESSENTKOMMUNER
Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Skive, Vesthimmerland og Aalborg
6 kommuner
Associerings- og samarbejdsaftale med de grønlandske kommuner

BESTYRELSE
8 medlemmer + 1 observatør

DIREKTØR

MODTAGESTATIONEN
1 daglig leder
1 procestekniker
3 laboranter/administrative assistenter
2 driftspersonel

Nedenstående tabel viser hvor meget affald der håndteres gennem I/S
Mokana.

Totale mængder indsamlet 2008 - 2012
Tons

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2008

2009

2010

2011

2012

Farligt affald + OBU Mokana

Den samlede affaldsmængde er faldet med 26 % i forhold til 2011, hvilket svarer til 13 % i forhold til budgetteret mængde.
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Supplerende beretning

2012
5 ÅRS HOVEDTAL
2008

2009

2010

2011

2012

20

RESULTATOPGØRELSEN
Omsætning

12.799

12.980

10.717

13.756

12.566

15.

Produktionsomkostninger

9.268

9.322

7.840

10.287

9.484

12.

DÆKNINGSBIDRAG I

3.531

3.658

2.877

3.469

3.082

3.

Faste omkostninger

2.499

2.458

2.670

2.574

2.650

2.

INDTJENINGSBIDRAG

1.032

1.200

207

895

432

Afskrivninger

409

425

224

225

551

DÆKNINGSBIDRAG II

623

775

÷17

670

÷119

Renter, indtægter

307

120

66

57

37

Hensættelser

0

0

0

0

0

Ekstraordinære indtægter/udgifter

0

0

0

0

0

930

895

49

727

÷82

DRIFTSRESULTAT

Alle virksomheder har i dag pligt til
at registrere og aflevere deres farlige affald.
I/S Mokana har mange servicetilbud som hjælper virksomhederne
med dette arbejde.
F.eks. rådgiver vi om indsamlingssystemer, afhenter emballeret
affald ved virksomheden samt udarbejder de nødvendige papirer til
affaldsbehandlere, miljømyndigheder m.v.
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Supplerende beretning

2012
Modtaget farligt affald 2012

Jammerbugt

Mariagerfjord

Rebild

Skive

Vesthimmerlands

Aalborg

Grønland

Andre kommuner

Modtaget farligt affald
Jammerbugt Kommune
Mariagerfjord Kommune
Rebild Kommune
Skive Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Aalborg Kommune

165 tons
304 tons
126 tons
146 tons
175 tons
1.100 tons

Grønland
Andre kommuner

719 tons
5.096 tons

I alt indsamlet

7.831 tons

Farligt affald afhentes ved alle typer af industrivirksomheder, autoværksteder, virksomheder i
sundhedssektoren,
landbrug
samt andre erhvervsvirksomheder.
Afhentningen sker med lastbil,
slamsuger eller tankbil, der er
godkendt til transport med miljøfarligt affald og med uddannede
chauffører.
Ligeledes får vi farligt affald fra
de kommunale genbrugspladser,
hvor alle private kan aflevere oliekemikalie- og malingsrester.
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Supplerende beretning

2012
Modtaget farligt affald 2012 fordelt i % på grupper

Gruppe H
71,04

Gruppe K
0,38

Gruppe T
2,15

Gruppe C
2,85

Gruppe B
0,18

Gruppe A
6,41

Gruppe O
0,03

Gruppe S
2,27

Gruppe X
3,03

Gruppe Z
11,66

Affaldsgruppe A

Olieholdigt affald

Affaldsgruppe B

Halogen- eller svovlholdigt organisk-kemisk affald

Affaldsgruppe C

Energirigt organisk-kemisk affald uden halogen og svovl (fortynder, benzin o. lign.)

Affaldsgruppe H

Organisk-kemisk affald uden halogen og svovl (malingsaffald o. lign.)

Affaldsgruppe K

Kviksølvholdige lyskilder, batterier, amalgam, laboratorieaffald, måleinstrumenter

Affaldsgruppe O

Reaktivt affald

Affaldsgruppe S

Elektronikaffald og metaller

Affaldsgruppe T

Bekæmpelsesmidler - giftige stoffer

Affaldsgruppe X

Uorganisk-kemisk affald (surt og basisk affald, svovlsyre, saltsyre, lud etc.)

Affaldsgruppe Z

Andet affald: Medicinaffald, spraydåser, batterier,
isocyanatholdigt affald, flyveaske, akkumulatorer, klinisk risikoaffald m.m.
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Supplerende beretning

2012
Fordelingen af uemballeret og emballeret affald
Tons
8.000
6.000

Mængden af uemballeret affald er
faldet, hvilket skyldes mindre leveret affald i bulk.

4.000
2.000
0
2008

2009

2010

Uemballeret affald

2011

2012

Emballeret affald

Modtagne emballager
Stk.
22.000
20.000

Antallet af emballager, der er
modtaget i 2012, er det samme
antal som i 2011.

18.000
16.000
14.000
2008

2009

2010

2011

2012

Antal emballager

Mokana arbejder inden for følgende områder:
•

etablering af indsamlingssystemer

•

rådgivning og information

•

indsamling af emballeret og
uemballeret affald

•

kontrol og sortering af affald

•

behandling af affald på egne
anlæg

•

videresendelse af affald til
miljørigtig behandling

•

konsulentydelser på konsulentbasis

•

afholdelse af kurser.
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Supplerende beretning. Miljøredegørelse

2012
Miljø- og sikkerhedspolitik
I/S Mokana’s miljø- og sikkerhedsledelsessystem opfylder bestemmelserne i ISO 14001.
Mokana vil være et miljøcenter, som
opfylder kommunernes og virksomhedernes stigende krav til viden om
korrekt
rådgivning,
indsamling,
håndtering, bortskaffelse samt registrering af farligt affald.
Mokana vil indenfor lovgivningens
rammer løbende videreudvikle og
forbedre konceptet om at kunne levere en helhedsløsning for områdets virksomheder og kommuner og

vil herunder løbende arbejde med
videreudvikling af affaldssystemerne med en kombination af sortering
og egenbehandling samt behandling på fremmede anlæg
Indsamlings-, håndterings- og behandlingsmetoder skal tilrettelægges ud fra miljømæssige og økonomiske betragtninger, så der i
processen til slutbehandling sker
mindst mulig miljøbelastning.
Der arbejdes ud fra et princip om
mest mulig genanvendelse eller
energiudnyttelse af de ressourcer,
der er i affaldet.

Ved tilrettelæggelse af arbejdet
skal der endvidere tages hensyn
til et sikkert, godt og afvekslende
arbejdsmiljø for medarbejderne.
Mokana vil vedligeholde og udvikle viden om farligt affald og vil informere virksomheder og kommuner om ændringer og nye tiltag på
området.

Miljøbalance
En del af det affald, Mokana modtager, bliver behandlet på anlægget.
Andet affald kontrolleres og omlastes, hvorefter det sendes til slutbehandling på andre behandlingsanlæg. Noget affald sendes direkte til
slutbehandling.

HJÆLPESTOFFER:
Diesel ...............................
El .....................................
Vand ................................
Fjernvarme ......................
Kemikalier ........................

7.831
7.831

4.856
68.141
93
2.509
30

ton
ton

l
kWh
3
m
3
m
kg

Miljøanlæg

MODTAGET AFFALD:
Affald ...............................
I ALT ................................

Til behandling af affaldet og til alm.
drift af bygninger og driftsmateriel
anvendes el, fjernvarme, vand og
kemikalier.

Ved rensning af olie- og vandblandinger opstår der spildevand, som
ledes til det kommunale spildevandsnet.

Genanvendelse ..................
Nyttiggørelse/forbrænding ..
Deponering .........................
Særlig behandling...............
I ALT ...................................
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405
6.741
421
264
7.831

ton
ton
ton
ton
ton
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Supplerende beretning. Miljøredegørelse

2012
Miljøforhold
Væsentlige miljøforhold

Indsamling og behandling af farligt
affald

Miljøpåvirkningerne sker ved afhentning hos kunderne samt ved
håndtering på modtagestationen.
Påvirkningerne omfatter emissioner
til omgivelserne, anvendelse af
hjælpestoffer samt medarbejdernes
sikkerhed.

Hjælpestoffer
Diesel
El
Vand
Fjernvarme
Kemikalier

For at optimere behandlingen af
farligt affald og for at øge sikkerheden i indsamlingen og behandlingen af det farlige affald, stilles krav
til affaldsproducenterne om sortering, emballering og mærkning af
affaldet. Mokana udfører et stort
rådgivningsarbejde for at affaldsproducenterne kan opfylde kravene.

2008
l
kWh
m3
m3
kg

3.543
31.270
467
1.565
755

2009
3.187
24.250
250
1.176
902

Rådgivning om farligt affald sker
ved:
• Telefonisk rådgivning.
• Direkte rådgivning ved kundebesøg.
• Direkte rådgivning ved salg af
konsulentydelser.
• Afholdelse af kurser, foredrag.
• Udarbejdelse af informationsmateriale samt hjemmeside.

2010
4.160
38.575
256
2.512
0
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2011
3.952
54.346
148
1.297
0

2012
4.856
68.141
93
2.509
30
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Supplerende beretning. Miljøredegørelse

2012

Returemballager - en miljøvenlig
løsning for samfundet
I/S Mokana gør en indsats for at
minimere brugen af engangsemballager. Returemballager/genbrugsemballager udgør en mindre miljøbelastning fordi de recirkuleres
mange gange. Returemballager er
forskellige typer af IBC - på et mere
forståeligt dansk: Containere og
palletanke.
I 2012 udgør antallet af returemballager 2.268 enheder

Nåede vi miljømålene for 2012?

Mokana havde 4 målsætninger for
2011 - 2012 som står på næste side.
Der har været arbejdet med alle 4
målsætninger men vi er ikke nået i
mål med dem alle.
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Supplerende beretning. Miljøredegørelse

2012
Emne

Information/kunderelationer

Målsætning

De 20 største kunder skal besøges inden udgangen af 2012, med fokus på de ydelser vi leverer. Det er for at sikre at de tiltag vi miljømæssigt og kvalitetsmæssigt implementerer/arbejder med når ud til kunden både i administrationen og hos dem der klargør affaldet til
afhentning/levering.

Resultat

De 19 største kunder er blevet besøgt i perioden. Der er udarbejdet en statusrapport vedrørende miljømålet.

Emne

Miljø og indkøb

Målsætning

Gennemgå de varer vi køber ind med en miljøvurdering og reducere antallet af ikke miljøcertificerede produkter og samtidig fastlægge en indkøbspolitik inden udgangen af 2012.

Resultat

Hoveddelen af de varer (emballager og kemikalier) der købes ind er gennemgået, og der er
vurderet på produktet. Der er ikke udarbejdet en indkøbspolitik fordi der ikke er enighed
omkring krav ved fællesindkøb af emballager.

Emne

Miljø og sikkerhed

Målsætning

Kortlægge sikkerhed ved håndtering af affald med farlige egenskaber med fokus på brugen
af værnemidler og emballering af affaldet for mindske miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger.

Resultat

Kortlægningen er ikke fuldendt og valg af værnemidler er ikke implementeret i instruktioner
endnu. Kortlægningen medfører en skematisk oversigt over værnemidler, der vil blive henvist
til fra de enkelte instruktioner.

Emne

Kvalitet - styring og sikkerhed

Målsætning

Implementere emballagestyring for at sikre lagervarer og dermed undgå muligheder for
uhensigtsmæssig emballering hos kunder der mangler emballager.

Resultat

Emballagestyringen er implementeret i NAV. Ved modtagelse af emballager lægges de på
lager og trækkes automatisk ud af lageret ved salg.
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I/S Reno Nord
Direktør Henrik Skovhaug
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst
























































































































































































































































Bilag 6 til Sammenlægningsaftale:
Retningslinjer for Åbningsbalance for Reno-Nord-samarbejdet pr. 1. januar 2014
Formål
I henhold til sammenl
ægni
ngs
af
t
al
ev
edr
ør
ende”
RenoNor
d”
,”
Fæl
l
esFor
br
ændi
ng”og”
Mokana”
punkt 6.6 er det forudsat, at parternes revisorer udarbejder retningslinjer for regnskabspraksis
herunder måling af aktiver og passiver i åbningsbalancen.
1. Der skal redegøres for principper for måling af de enkelte aktivtyper pr. 1. januar 2014.
2. Opgørelsesprincipper for de enkelte gældsposter for forpligtelser, der medovertages.,
herunder hvorledes der forholdes til eventualforpligtelser og tilsvarende forpligtelser.
3. Principper for udfærdigelse af skærings- og refusionsopgørelse pr 1. januar 2014 for alle
relevante indtægter og udgifter, herunder personaleforpligtelser, lejemål mv.
4. De enkelte interessentkommuners ejerandele og kapitalkonti ved samarbejdets opstart.
Det er vores opfattelse, at vi har redegjort for punkt 4 særskilt i bilag 7 ”
Model til beregning af stamog indskudskapital samt fordeling af hypotetisk merværdi”
. Vi henviser hertil for kommentarer og
beregning af ejerandele.
Dette notat er en uddybning af notat af 19. juni 2013, der indeholdt en foreløbig overordnet
beskrivelse af retningslinier for åbningsbalance pr. 1. januar 2014.
Grundlag
Der er udarbejdet årsrapport for 2012 for de tre virksomheder, der deltager i sammenlægningen,
og vi kan oplyse, at der er væsentlige forskelle i de regnskabsrammer, hvorefter virksomhederne
aflægger årsrapport. Forholdet er, atI
/
SFæl
l
esFor
br
ændi
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l
æggerår
s
r
appor
t
enef
t
er”
Budget
ogRegns
kabssy
st
em f
orKommuner
”
,mensI
/
SReno Nord og I/S Mokana aflægger årsrapport
efter årsregnskabslovens bestemmelser.
Efter sammenlægning vil den sammenlagte virksomhed være omfattet af årsregnskabslovens
bestemmelser, hvorfor vurderinger mv. i åbningsbalancen vil nærme sig principper, der historisk er
anvendt af I/S Reno Nord og I/S Mokana.
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Erhvervsstyrelsens notat af 18. maj 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder
Erhvervsstyrelsen har 18. maj 2011 udsendt et notat omkring regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder, som anvender årsregnskabsloven. Baggrund for notatet er at belyse udfordringer i
relation til bestemmelser i årsregnskabsloven, når disse sammenholdes med særlovgivning for
forsyningsvirksomheder.
Der behandles især følgende tre forhold i notatet:
 Indregning og måling af anlægsaktiver
 Over- og underdækning i årsrapporten
 Præsentation af indskudt kapital og opsparet overskud, som ikke kan udloddes
Disse principper er pt. ikke fuldt ud implementeret i affaldsbranchen, herunder de tre virksomheder.
Der er usikkerhed omkring håndteringen af de nye principper for affaldsvirksomheder, særligt for
så vidt angår præsentation og opdeling af egenkapitalen. Erhvervsstyrelsens notat kræver, at
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, hvilket pt. er tilfældet for de 3 virksomheder. Notatet kræver, at akkumulerede
resultater af”
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(tilgodehavende eller gæld) med forbrugerne, idet beløbet skal anses for for meget eller for lidt
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affaldsbranchen og dermed mellemregningen med forbrugerne. Derfor er Erhvervsstyrelsens notat
ikke implementeret i de 3 virksomheder, og det er pt. usikkert, om usikkerheden vil være afklaret
ved udarbejdelsen af åbningsbalancen.
Implementeringen af Erhvervsstyrelsens notat vil få betydning for fremtidige rapporterede
resultater og egenkapital.
Principper for måling af de enkelte aktivtyper pr. 1. januar 2014.
Der er i samarbejde mellem de enkelte virksomheder og revisorerne foretaget en gennemgang af
den anvendte regnskabspraksis i I/S Reno Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana.
Det er konstateret, at de væsentligste regnskabsposter, hvor der ikke er overensstemmelse
mellem de enkelte virksomheders anvendte regnskabsparksis er materielle anlægsaktiver,
varebeholdninger og hensatte forpligtigelser.
Der er på baggrund heraf udarbejdet regnskabspraksis for åbningsbalancen pr. 1. januar 2014,
som er gengivet i bilag 1.
Materielle anlægsaktiver
Der er i de sammenlagte virksomheder forskelle i de vurderede levetider for anlægsaktiver. De
væsentligste forskelle er vurdering af levetid på bygninger og forbrændingsanlæg, mens levetider
på maskiner og driftsmateriel anvendt i de enkelte virksomheder ikke vurderes at være væsentlige
forskellige.
Der er foretaget en overordnet gennemgang af anlægsaktiverne i et samarbejde mellem de enkelte
virksomheder og revisorerne. Det er konklusionen, at de nuværende afskrivningsperioder
bibeholdes, og der ikke foretages en opskrivning eller nedskrivning af bogførte værdier til
aktivernes handelsværdier pr. 1. januar 2014. Dette begrundes bl.a. med at virksomhederne driver
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for interessentkommunerne ikke stiger som følge af forøgede afskrivninger. Forholdet er drøftet
med advokat Bjarne Ditlevsen, som er enig i fremgangsmåden.
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I/S Fælles Forbrænding har hidtil værdiansat grunde til seneste offentlige vurdering og ført
værdireguleringer via egenkapitalen. I henhold til årsregnskabsloven skal værdiansættelse ske til
kostpris, hvorfor dette skal ændres. Der er tale om anskaffelser af grunde foretaget fra 1971 og
fremad, hvorfor information herom kan være gået tabt. Hvis dette er tilfælde anvendes en anslået
kostpris, hvilket ikke vurderes at give væsentlige problemer.
Varebeholdninger
Der er forskelle på måling og omfang af varebeholdninger i de tre virksomheder, hvorfor der skal
foretages opgørelse af varebeholdning pr. 1. januar 2014 efter ensartede principper.
Varebeholdninger skal værdiansættes til kostpris med nedskrivning for eventuelle langsomt
omsættelige varer.
Endvidere skal det nuværende I/S Reno Nord foretage en opgørelse af beholdningen af
reservedele, hvilket ikke tidligere har været gjort. I/S Fælles Forbrænding har tidligere foretaget en
opgørelse af reservedele. Det vurderes, at der ikke er væsentlige reservedele i I/S Mokana.
Reservedele er defineret som mindre sliddele, der løbende udskiftes, og som ikke er en del af den
oprindelige anskaffelse af selve forbrændingsanlægget, og dermed indeholdt i materielle
anlægsaktiver, som en del af anskaffelsessummen.
Forpligtelser
Hensatte forpligtelser
En hensat forpligtelse er et beløb, der dækker forpligtelser, som er uvisse med hensyn til størrelse
eller fremtidigt afviklingstidspunkt. Eksempler på hensatte forpligtelser i relation til de sammenlagte
virksomheder er:





Tjenestemandspension
Retablering af areal (oprensning af grund og nedrivning/bortskaffelse)
Deponier /genbrugspladser –retablering, perkolatrensning m.v.
Forbrænding og håndtering af affald

Tjenestemandspensionsforpligtigelse i det nuværende I/S Reno Nord skal opgøres pr. 1. januar
2014 af en aktuar. Dette arbejde er endnu ikke påbegyndt.
Der skal sikres, at opgørelse af reetableringsforpligtigelse og forpligtigelse for
deponier/genbrugspladser foretages efter ensartede principper og målemetoder for de
sammenlagte virksomheder pr. 1. januar 2014. Beregninger skal foretages af virksomhederne i
samarbejde med eksterne rådgivere og revisorerne.
Der skal i det nuværende I/S Reno Nord opgøres en hensat forpligtigelse til forbrænding af affald,
dereri
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ke tidligere har været gjort. I/S Fælles Forbrænding og
I/S Mokana foretager årligt en opgørelse af heraf. Opgørelsen skal foretages efter ensartede
principper og målemetoder for de sammenlagte virksomheder.
Eventualforpligtelser
En eventualforpligtelse er forhold som eksisterer på balancedagen, som resultat af tidligere
begivenheder, men den økonomiske konsekvens heraf kendes ikke på balancetidspunktet.
Det er vores opfattelse, at virksomhederne i samarbejde med advokaten der forestår den juridiske
assistance har fokus på dette, således økonomisk effekt af begivenheder indtruffet før
sammenlægningen fordeles på indbyggere fra før sammenlægningen. I forbindelse med
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udarbejdelse af årsrapporten for 2013 for de tre virksomheder indhentes en udtalelse for alle
anvendte advokatforbindelser.
Skærings- og refusionsopgørelse
Der foretages periodisering af indtægter og omkostninger i henhold til normal praksis efter
årsregnskabslovens regler, således at indtægter og omkostninger indregnes i den
regnskabsperiode de vedrører.
Den 30. juni 2015 udarbejdes en refusionsopgørelse pr. 1. januar 2014, således eventuelle
korrektioner til periodisering af indtægter/udgifter korrigeres på egenkapitalen, idet dette vil udgøre
en korrektion mellem interessenternes kapitalkonti.
Afdelingsregnskaber
Der udarbejdes særskilte afdelingsregnskaber efter den for 2012 anvendte regnskabspraksis som
for I/S Fælles Forbrændings vedkommende dog også vil inkludere hensættelse til retablering af
grund osv. Afdelingsregnskabet for I/S Fælles Forbrænding for 2014 og 2015 skal bruges i
forbindelse med slutafregning af Rebild Kommune og Randers Kommune ved deres endelige
udtræden af fællesskabet den 31. december 2015.
Rebild Kommune og Randers Kommune afregnes pr. 31. december 2015 for deres kapitalandele
jf. opgørelsen heraf pr. 31. december 2013 i opløsningsbalancen for I/S Fælles Forbrænding
reguleret for evt. over- eller underdækning for årene 2014 og 2015. Denne over- eller
underdækning opgøres efter den for 2012 anvendte regnskabspraksis.
Afslutning
Nærværende notat er udarbejdet i samarbejde mellem statsautoriseret revisor Peter Wulff
Andersen, der repræsenterer I/S Fælles Forbrænding samt statsautoriseret revisor Morten
Jeppesen, der repræsenterer I/S Reno Nord og I/S Mokana.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen















































Morten Jeppesen
statsautoriseret revisor

BDO Kommunernes Revision
Godkendt Revisionsaktieselskab

Peter Wulff Andersen
statsautoriseret revisor










Bilag 1: Regnskabspraksis for åbningsbalance pr. 1. januar 2014
Åbningsbalancen for I/S Reno-Nord for er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder med de afvigelser, der følger af
interessentskabets særlige forhold, der er herunder afvigelse fra skemakrav i årsregnskabsloven
for opstilling af balancen.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
interessentskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå interessentskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen.
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes fra handelsdagen og måles i balancen til dagsværdi.
Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre
tilgodehavender henholdsvis langfristede gældsforpligtelser, og modregning af positive og
negative værdier foretages alene, når virksomheden har ret til og intention om at afregne flere
finansielle instrumenter netto. Dagsværdier for afledte finansielle instrumenter opgøres på
grundlag af aktuelle markedsdata samt anerkendte værdiansættelsesmetoder.
Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder
kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse,
indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den
sikrede forpligtelse for så vidt angår den del, der er sikret. Sikring af fremtidige betalingsstrømme
i henhold til den indgåede aftale, bortset fra valutakurssikring, behandles som sikring af
dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse.
Ændringer i den del af dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og
opfylder kriterierne for sikring af fremtidige betalingsstrømme, og som effektivt sikrer ændringer i
værdien af det sikrede, indregnes i egenkapitalen under en særskilt reserve for
sikringstransaktioner, indtil den sikrede transaktion realiseres. På dette tidspunkt overføres
gevinst eller tab vedrørende sådanne sikringstransaktioner fra egenkapitalen og indregnes i
samme regnskabspost som det sikrede. Ved sikring af provenu fra fremtidige låneoptagelser
overføres gevinst eller tab vedrørende sikringstransaktioner dog fra egenkapitalen over lånets
løbetid.
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BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og
inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:
Bygninger.....................................................................................................................
Bygninger på lejet grund...............................................................................................
Energianlæg.................................................................................................................
Energianlæg, materiel ..................................................................................................
Energianlæg, inventar ..................................................................................................
Kølemøbler og elektronikaffald .....................................................................................
Losseplads, anlæg og afsnit L2 ....................................................................................
Genbrugsplads.............................................................................................................
Losseplads og genbrugsplads, materiel .......................................................................
Specialdepot ................................................................................................................
Øvrige driftsmidler ........................................................................................................
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som
forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i
resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og -omkostninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor
nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Affald til forbrænding og restprodukter indregnes uden værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel
værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til amortiseret kostpris på
balancedagen, da interessentskabet har til hensigt at holde værdipapirerne til udløb.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til oprensnings-,

15-25 år
15 år
15-20 år
15 år
5 år
6 år
10-12 år
15 år
3-8 år
10 år
0-5 år










retablerings- og tjenestemandsforpligtelser. Tjenestemandsforpligtelsen er opgjort
efter aktuarmæssige principper, mens øvrige forpligtigelser er opgjort efter skøn.
Finansielle gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger
vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Bilag 6.1
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Bilag 6.1 til Sammenlægningsaftale:
Økonomiske Samarbejdsprincipper
Formål
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6.6.6, 6.8 og 6.9 henvises til økonomiske samarbejdsprincipper.
De økonomiske samarbejdsprincipper vedrører specielt regnskabsårene 2014 og 2015, da der i
denne periode skal udarbejdes delregnskaber. Det er først fra 1. januar 2016, at det nye I/S Reno
Nord vil være en samlet virksomhed rent økonomisk.
Delregnskaber
Grundlaget for de økonomiske samarbejdsprincipper i henhold til sammenlægningsaftalen er, at
der mellem interessentkommuner er aftalt, at der for regnskabsårene 2014 og 2015 fortsat skal
udarbejdes et delregnskab for de oprindelige virksomhedsområder i I/S Reno Nord, I/S Fælles
Forbrænding og I/S Mokana. Delregnskaber skal anvendes i forbindelse med opgørelsen af de
økonomiske konsekvenser for udtræden af I/S Fælles Forbrænding for Randers Kommune og
Rebild Kommune pr. 31. december 2015 samt beregning af kapitalkonti for de resterende
interessentkommuner pr. 1. januar 2016 for det fortsatte samarbejde i I/S Reno Nord.
I henhold til samarbejdsaftalens punkt 6.8 skal de oprindelige regnskabsprincipper for de 3
virksomhedsområder pr. 1. januar 2014 anvendes i udarbejdelsen af delregnskaberne for 2014 og
2015. Åbningsbalancen pr. 1. januar 2014 i delregnskaberne udarbejdes derfor i overensstemmelse med den i årsrapport for 2013 for I/S Reno Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana
anførte anvendt regnskabspraksis. Åbningsbalancen pr. 1. januar 2014 i delregnskaberne
reguleres derfor ikke på samme måde som åbningsbalancen for det I/S Reno Nord
Der er i sammenlægningsaftalens punkt 6.8.1 og 6.8.2 angivet principper for fastsættelse af
indtægter og fordeling af faste omkostninger. Det fremgår heraf, at indtægter og omkostninger for
de tre virksomhedsområder som udgangspunkt i regnskabsårene 2014 og 2015 skal opgøres og
beregnes som forud for sammenlægningen pr. 1. januar 2014. Der vil dog som en følge af
sammenlægningen skulle fastsættes en fordelingsnøgle for de faste omkostninger baseret på et
objektivt grundlag fastlagt af bestyrelsen. Det er vigtigt, at det nye I/S Reno Nord efter 1. januar
2014 skal tilrettelægger bogføring og økonomirapportering, således at disse betingelser i
sammenlægningsaftalen kan opfyldes.
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Fra regnskabsåret 2016 vil der ikke længere skulle udarbejdes delregnskaber for de tre oprindelige
virksomhedsområder I/S Reno Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana, da det fra 2016 alene
er miljølovgivningens krav om udarbejdelse af delregnskaber for det enkelte ”
hvile i sig selv
område”
. Der skal endvidere fra 2016 kunne udarbejdes delregnskab for de to forbrændingsanlæg
af hensyn til varmeprisregnskab.
Minimumspris
Sammenlægningsaftalens punkt 6.9 henviser til, at minimumsprisen for udvidelsesområderne ikke
kan blive mindre end de marginale variable omkostninger for de to forbrændingsanlæg. Dette skal
sikre, at udvidelsesområderne ikke opnår en pris på forbrænding af affald, der vil påføre I/S Reno
Nord et tab. I/S Reno Nords ledelse har udarbejdet følgende omkring prisfastsættelsen:
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indsamlings- eller anvisningsordninger fastsættes med udgangspunkt i at der er tale om en
marginalpris. Det skal i denne sammenhæng forstås som den variable omkostning, der er knyttet til
at forbrænde et ton affald, når alle faste omkostninger er afholdt.
Minimumsprisen (Marginalprisen) for modtagelse af et ton affald til forbrænding beregnes som
affaldssidens andel af summen af de variable omkostninger til drift, afgifter og omkostninger til
miljø fratrukket indtægterne fra salg af el. Dette beløb divideres med det samlede antal tons affald
behandlet på anlægget.
Fastlæggelsen af årets minimumspris tager dermed afsæt i dels varmeprisberegningen for det
enkelte år, idet der heri sondres mellem faste og variable omkostninger og sker en fordeling
mellem affalds- og varmesiden, ogdel
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”
Afslutning
Nærværende notat er udarbejdet i samarbejde mellem statsautoriseret revisor Peter Wulff
Andersen, der repræsenterer I/S Fælles Forbrænding samt statsautoriseret revisor Morten
Jeppesen, der repræsenterer I/S Reno Nord og I/S Mokana.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen















































Morten Jeppesen
statsautoriseret revisor

BDO Kommunernes Revision
Godkendt Revisionsaktieselskab

Peter Wulff Andersen
statsautoriseret revisor






Bilag 7
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Bilag 7: Model til beregning af stam- og indskudskapital samt fordeling af hypotetisk
merværdi
1. Indledning
Notatets formål er at redegøre for de generelle principper med anvendelse af en model for
sammenlægning af § 60 virksomhederne I/S Reno Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana,
således at den administrative/organisatoriske sammenlægning sker pr. 1. januar 2014, mens den
økonomiske sammenlægning sker pr. 1. januar 2016.
Bilag 7 omhandler alene kapitalforhold for interessentkommunerne i det nye I/S Reno Nord. Bilag 7
omhandler ikke interessentkommunernes ejerforhold og hæftelse i det nye I/S Reno Nord, hvilket
er reguleret i vedtægternes afsnit 6 og er baseret på indbyggertal i interessentkommunerne.
2. Beskyttelseshensyn
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I/S Reno Nord udvidede affaldsområdet med den ”
gamle”Pandrup Kommune pr. 1. januar 2011.
”
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evdengang godkendt af Statsforvaltningen.
Modellen sikrer, at der ved sammenlægningen pr. 1. januar 2014 eller en eventuel efterfølgende
optagelse af nye interessenter eller udvidelse af affaldsområde i en nuværende interessent ikke
sker formueflytning fra en interessentkommune til en anden. En sådan formueflytning ville være i
strid med ”
hvile i sig selv princippet”og de kommunalretlige grundsætninger.
3. Grundlag for beregning
Grundlaget for udarbejdelse af principperne i modellen er årsrapporterne for 2012 for de tre
virksomheder. Der er skal foreligge yderligere oplysninger før den endelige model kan udarbejdes
pr. 1. januar 2016, når den faktiske økonomiske sammenlægning foretages. Den udarbejdede
model danner grundlag for en formuefordeling for den sammenlagte virksomhed pr. 1. januar 2016.
Begrundelsen for at den endelig model pr. 1. januar 2016 først kan udarbejdes i løbet af foråret
2016 er, at der først på det tidspunkt foreligger oplysninger om konsekvenserne af udtræden af
interessenter i I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana.
Der vil i perioden 1. januar 2014 til 1. januar 2016 stadig skulle udarbejdes separate regnskaber for
de tre virksomheder. De 3 separate afdelingsregnskaber konsolideres dog til en samlet årsrapport
fra og med 2014, da der er tale om en ny § 60 virksomhed fra 1. januar 2014.
Beregningsmodellen er udarbejdet som baggrundsmateriale til dette notat.
Det skal bemærkes, at beregningsmodellen er opstillet efter den nuværende regnskabspraksis for
de 3 virksomheder. Erhvervsstyrelsen har 18. maj 2011 udsendt et notat omkring regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder, som anvender årsregnskabsloven. Disse principper er pt. ikke
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implementeret i affaldsbranchen herunder de 3 virksomheder, da der er usikkerhed omkring
håndteringen af de nye principper for affaldsvirksomheder, herunder affaldsforbrændinger.
Implementeringen af Erhvervsstyrelsens notat vil få betydning for fremtidige rapporterede
resultater og egenkapital i de 3 virksomheder.
3.1 Rentesikringsaftale
Værdien af rentesikringsaftalen i det nuværende I/S Reno Nord påvirker på grund af det aktuelle
renteniveau, som er væsentligt lavere end den rente, der lå til grund for finansieringen af ovn 4,
egenkapitalen i årsrapporten. Påvirkningen er pr. 31. december 2012 negativ med ca. 132 mio. kr.
svarende til det beløb, som det nuværende I/S Reno Nord skulle betale pr. 31. december 2012 for
at opsige rentesikringsaftale og have mulighed for at refinansiere virksomhedens gæld til det
nuværende renteniveau. Det er på nuværende tidspunkt ikke intentionen at indfri det negative
beløb på rentesikringsaftalen.
Rentesikringsaftalen har udløb i 2022 og den negative værdi vil falde i forbindelse med, at
tidspunktet for udløbet af rentesikringsaftalen nærmer sig. Ved endeligt udløb i 2022 er værdien kr.
0, hvorfor der ikke skal ske en afregning.
I perioden frem til 2022 har I/S Reno Nord finansieret renoveringen af ovn 4 med en fast rente på
ca. 5,4% og renteudgifterne indregnes som en omkostning i forbindelse beregning af takster på
affald.
I nedenstående opdeling (tabel i afsnit 4.3) af formuen er den negative værdi af rentesikringsaftalen holdt udenfor ved selve fordelingen af stam- og indskudskapital i
det”
ny
e”I
/
SRenoNor
d,
mens rentesikringsaftalen indgår i åbningsbalancen pr. 1. januar 2014.
Der er aftalt mellem interessentkommunerne, at en eventuel indfrielse af rentesikringsaftalen før
udløb i 2022 skal finansieres af interessentkommunerne i det nuværende I/S Reno Nord i henhold
til sammenlægningsaftalens punkt 6.6.7.
4 Opdeling af formue
Vedsammenl
ægni
ngenopdel
esf
or
muenf
ordet”
ny
e”I
/
SRenoNor
dienaf
f
al
dsdelogi
en del for
Mokana affald, da de enkelte interessentkommuner ikke deltager med samme geografiske
områder i de to affaldsområder. Formuen for affaldsdelen vedrører det nuværende I/S Reno Nord
og I/S Fælles Forbrænding.
Medbegr
ebet”
Mokanaaf
f
al
d”menesaf
f
al
ds
kat
egor
i
enf
ar
l
i
gtaf
f
al
d,mensdermedbegr
ebet
”
af
f
al
ds
del
”menesdeøv
r
i
geaf
f
al
ds
k
at
egor
i
er
, som håndteres i det nye I/S Reno Nord.
4.1 Metode for affaldsdel
Ved sammenlægningen opgøres pr. indtrædelsesdato 1. januar 2016 en formue for henholdsvis
I/S Reno Nord og I/S Fælles Forbrænding, som fordeles på de ”
gamle”interessenter heri. Der er
følgende indbyggertal i henhold til bilag til sammenlægningsaftalen:
Befolkningstal 1/1 2013
Aalborg Kommune
Mariagerfjord Kommune
Rebild Kommune
Brønderslev Kommune
Jammerbugt Kommune
Randers Kommune

Reno
Nord
199.927
8.421
9.973
15.512
27.978
0
261.811

Fælles
Forbrænding
0
21.065
5.575
0
0
20.118
46.758

I alt
199.927
29.486
15.548
15.512
27.978
20.118
308.569

Indtræden
8.963
15.396
0
0
18.313
0
42.672

Udtræden
0
0
-5.575
0
0
-20.118
-25.693

I alt
208.890
44.882
9.973
15.512
46.291
0
325.548

Fordeling
64,2%
13,8%
3,1%
4,8%
14,2%
0,0%
100,0%
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De indtrædende affaldsområder er Nibe i Aalborg Kommune, Hadsund i Mariagerfjord Kommune
samt Brovst og Fjerritslev i Jammerbugt Kommune. Det betyder, at formuen for disse kommuner
bliver fordelt på et større antal indbyggere i forbindelse med sammenlægningen. Der sker ikke
udtræden af det oprindelige I/S Reno Nord, mens der sker udtræden af Rebild Kommune og
Randers Kommune i I/S Fælles Forbrænding. Afregning i forbindelse med udtræden sker i henhold
til opløsningsaftalen for I/S Fælles Forbrænding.
Som en konsekvens heraf har Jammerbugt kommunesi
ndby
gger
edenl
av
est
eandelafdet”
ny
e”
I/S Reno Nords formue, målt pr. indbygger. Dette beløb betegnes stamkapitalen, og beregnes efter
følgende formel:
=

å

Jammerbugt kommunes totale antal indbyggere vil efter optagelse af de oprindelige områder for
Brovst Kommune og Fjerritslev Kommune omfatte i alt 46.291 indbyggere. Kommunens andel i
formuen, målt pr. indbygger udgør dermed efter aftalens indgåelse:
4.922.000
46.291

= 106,33

/

Den del, der ligger ud over størrelsen af stambeløbet betegnes forrentet indskudskapital, og er
opgjort i nedenstående tabel. Alle interessentkommunerne er herved ligestillet angående
stamkapitalen pr. indbygger.

Aalborg Kommune
Mariagerfjord Kommune
Rebild Kommune
Brønderslev Kommune
Jammerbugt Kommune

Fordeling i %

Stamkapital
(1.000
kr.)

Indskudskapital
(1.000 kr.)

I alt
(1.000
kr.)

22.211
4.772
1.060
1.649
4.922
34.616

12.958
8.064
694
1.080
0
22.794

35.169
12.836
1.754
2.729
4.922
57.410

60,30%

39,70%

100,00%

IndskudsStamkapital
kapital pr.
pr.
I alt pr.
indbygger indbygger indbygger Fordeling
61,3%
106,33
62,03
168,36
22,4%
106,33
179,66
285,99
3,1%
106,33
69,54
175,87
4,8%
106,33
69,60
175,93
8,6%
106,33
0
106,33
100,0%

Stamkapital og indskudskapital udgørher
ef
t
erdensaml
edeegenkapi
t
alidet”
ny
e”I
/
SRenoNor
d.
Egenkapitalen er fortsat korrigeret for markedsværdi af rentesikringsaftale i nuværende I/S Reno
Nord.
Som følge af at det”
ny
e”I
/
SRenoNor
dikke ønsker, at der skal erlægges en udligningssum til
interessentkommunerne vedrørende indskudskapitalen, forbliver indskudskapitalen pr. indbygger i
det”
ny
e”I
/
SRenoNor
d.Indskudskapitalen skal som en følge heraf forrentes med diskontoen
med et tillæg på 2 %, så det sikres, at der ikke sker en formueflytning mellem de enkelte
interessentkommuner, således at den interessentkommune uden indskudskapital betaler en rente
til de øvrige interessentkommuner. En konsekvens heraf er, at stamkapitalen på sigt kan blive
negativ for Jammerbugt Kommune, hvorfor en opkrævning via taksterne til kommunens borgere til
forrentning af indskudskapitalen er en mulighed som Jammerbugt Kommune kan anvende. Det
opkrævede beløb hos borgerne indbetales til I/S Reno Nord og tilskrives på kapitalkontoen for
Jammerbugt Kommune.
Forrentningen af indskudskapitalen foretages hvert år med baggrund i årsrapporten for året før.
Eksempelvis skal der i 2017 foretages en renteberegning med baggrund i årsrapporten for 2016.
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Den beregnede rente af indskudskapitalen reguleres via interessentkommunernes kapitalkonti,
hvilket fremgår af tabel under afsnit 5.
Indskudskapitalen forrentes således år 1:

(1.000 kr.)
Aalborg Kommune
Mariagerfjord Kommune
Rebild Kommune
Brønderslev Kommune
Jammerbugt Kommune

Indskudskapital
12.958
8.064
694
1.080
0
22.794

Rente år 1
259
161
14
22
0
456

I nedenstående tabel fremgår udviklingen i indskudskapitalen indtil 2027:
(1.000 kr.)
År

Primo

Rente

Ultimo

2016

22.794

456

23.250

2017

23.250

465

23.715

2018

23.715

474

24.189

2019

24.189

484

24.673

2020

24.673

493

25.166

2021

25.166

503

25.669

2022

25.669

513

26.182

2023

26.182

524

26.706

2024

26.706

534

27.240

2025

27.240

545

27.785

2026

27.785

556

28.341

2027

28.341

567

28.908

Anvendelsen af stamkapital og indskudskapital betyder, at interessentkommunerne reelt vil have
forskellige kapitalandele pr. indbygger i det”
ny
e”I/S Reno Nord.
4.2 Metode for Mokana affald
Ved sammenlægningen opgøres pr. indtrædelsesdato 1. januar 2016 en formue for I/S Mokana,
som fordeles på de ”
gamle”interessenter heri. Der er følgende indbyggere:
Befolkningstal 1/1 2010
Aalborg Kommune
Mariagerfjord Kommune
Rebild Kommune
Jammerbugt Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Skive Kommune

Indbyggere
197.426
42.604
28.852
38.927
38.106
48.137
394.052

Indtræden
0
0
0
0
0
0
0

Udtræden
0
0
0
0
-38.106
-48.137
-86.243

I alt
197.426
42.604
28.852
38.927
0
0
307.809

Fordeling
64,1%
13,8%
9,4%
12,7%
0,0%
0,0%
100,0%

Vesthimmerlands Kommune og Skive Kommune udtræder af samarbejdet.
Formuen pr. 1. januar 2016 for I/S Mokana betragtes som stamkapital, da alle interessentkommuner har samme formue pr. indbygger. Afregning i forbindelse med udtræden sker i henhold
til opløsningsaftalen for I/S Mokana. Stamkapitalen fordeles således:









(1.000 kr.)
Aalborg Kommune
Mariagerfjord Kommune
Rebild Kommune
Jammerbugt Kommune

5
Stamkapital
3.937
850
575
776
6.138

4.3 Saml
etkapi
t
alidet”nye”I
/
SRenoNor
d
Den samlede egenkapital i det ”
ny
e”I
/
SRenoNor
dfordeles således:
(1.000 kr.)
Aalborg Kommune
Mariagerfjord Kommune
Rebild Kommune
Brønderslev Kommune
Jammerbugt Kommune

Affaldsdel
35.169
12.836
1.754
2.729
4.922
57.410

Mokana Affald
3.937
850
575
0
776
6.138

I alt
39.106
13.686
2.329
2.729
5.698
63.548

Fordeling
61,5%
21,5%
3,7%
4,3%
9,0%
100,0%

I åbningsbalancen pr. 1. januar 2016 vil rentesikringsaftalen skulle fratrækkes med den aktuelle
negative markedsværdi (pr. 31. december 2012 er markedsværdien negativ med 132 mio. kr.).
5. Den løbende drift
Den løbende drift fra 1. januar 2016 skal opgøres i henhold til de hidtidige principper og i henhold
t
i
lår
s
r
egns
kabs
l
ov
ensbes
t
emmel
s
er
.Dadet”
ny
e”I
/
SRenoNor
ds
kaldr
i
v
esef
t
er”
hv
i
l
eis
i
gs
el
v
”
princippet forventes årets resultat over tid at skulle udvise et 0-resultat.
Årets resultat skal fordeles mellem interessentkommunerne i henhold til vedtægternes
bestemmelser herom. Som omtalt ovenfor forrentes indskudskapitalen med diskontoen med et
tillæg på 2 %. Forrentningen af indskudskapitalen reguleres via interessentkommunernes
kapitalkonti.
I nedenstående eksempel opdeles årets resultat i en affaldsdel og en Mokana affaldsdel, da der
som nævnt ovenfor indgår affald fra forskellige geografiske områder. Affaldsdelens overskud
fordels forlods med en forrentning af indskudskapitalen, mens den resterende del er årets resultat
fordeles i henhold til indbyggere (325.548), der deltager i dette affaldsområde. Årets resultat for
Mokana affald fordeles i henhold til indbyggere (307.809), der deltager i dette affaldsområde.
(1.000 kr.)
Årets resultat i Reno Nord
Affaldsdel

5.500

Mokana Affald

500
6.000

(1.000 kr.)

Aalborg Mariagerfjord
Kommune

Kapitalindestående primo

Rebild Brønderslev Jammerbugt

Kommune Kommune

Kommune

Kommune

Total

39.106

13.686

2.329

2.729

5.698

63.548

259

161

14

22

-456

0

3.530

758

168

262

782

5.500

0

0

0

0

0

0

321

69

47

0

63

500

43.216

14.674

2.558

3.013

6.087

69.548

Affaldsdel
Forrentning indskudskapital
Årets resultat
Mokana Affald
Forrentning indskudskapital
Årets resultat
Kapitalindestående ultimo
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I tilfælde af underskud foretages tilsvarende beregninger, hvilket fremgår af nedenstående tabel:
(1.000 kr.)
Årets resultat i Reno Nord
Affaldsdel

-6.500

Mokana Affald

500
-6.000

(1.000 kr.)

Aalborg Mariagerfjord
Kommune

Kapitalindestående primo

Rebild Brønderslev Jammerbugt

Kommune Kommune

Kommune Kommune

Total

39.106

13.686

2.329

2.729

5.698

63.548

259

161

14

22

-456

0

-4.171

-896

-199

-310

-924

-6.500

0

0

0

0

0

0

321

69

47

0

63

500

35.515

13.020

2.191

2.441

4.381

57.548

Affaldsdel
Forrentning indskudskapital
Årets resultat
Mokana Affald
Forrentning indskudskapital
Årets resultat
Kapitalindestående ultimo

6. Salgssituation
Ved etev
ent
uel
tsal
gafdet”
ny
e”I
/
SRenoNor
dskal salgssummen indregnes i årsrapporten for
det”
ny
e”I/S Reno Nord og fordeles efterfølgende mellem interessenterne.
Ved salget kan der opstå en merværdi. En sådan potentiel værdiopskrivning betegnes i
nær
v
ær
endenot
ats
om en”
hy
pot
et
i
s
kemer
v
ær
di
”
.Den hypotetiske merværdi opgøres som
forskellen mellem den på det pågældende skæringstidspunkt aktuelle bogførte værdi af
forbrændingsanlæggene og salgsprisen (eller anden form for pris, der fastsættes ved den aktuelle
begivenhed) efter fradrag af relevante salgs- og andre omkostninger.
Den merværdi, der således måtte fremkomme efter fradrag af stamkapital og indskudskapital
fordeles mellem interessentkommunerne efter henholdsvis den gamle ejerfordelingsnøgle
(gældende fordelingsnøgle frem til 31. december 2015) og den ny ejerfordelingsnøgle
(fordelingsnøglen gældende fra 1. januar 2016) således:
 Der skal anvendes en 16 –seksten –årig nedskrivningsmodel på pro anno basis (1/16-del
pr. kalenderår og ved en del af et kalenderår en forholdsmæssig andel af året) regnet fra 1.
januar 2007 og dermed udløbende pr. 31. december 2022, idet der således pr. 1. januar
2016 er sket en nedskrivning med 9/16-dele.
 Denne nedskrivningsmodel bevirker, at en merværdi konstateret den 1. januar 2023 og
senere udelukkende skal fordeles efter den ny ejerfordelingsnøgle.
 Indtræder skæringsdagen i perioden mellem 1. januar 2016 og 31. december 2022 skal der
ske en forholdsmæssig fordeling mellem de to ejerfordelingsnøgler. Sker der fx et salg med
skæring pr. 31. december 2018, fordeles 12/16-dele (den nedskrevne del) af merværdien
efter den ny fordelingsnøgle og 4/16-dele (den ikke-nedskrevne del) efter den gamle
fordelingsnøgle.
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Anvendelsen af den nye fordelingsnøgle fra 2023 betyder, at alle interessenter fra dette tidspunkt
er ligestillede ved et eventuelt salg af de”
ny
e”I
/
SRenoNor
d.
Der er i sammenlægningsaftalen fastlagt at forbrændingsanlæggenes restlevetid er til udgangen af
2022, samt at der ikke er merværdier vedrørende det oprindelige I/S Mokana.
6.1 Salg før 1. januar 2023
Der er i nedenstående tabel illustreret fordelingen ved et salg pr. 31. december 2018, hvor
salgssummen er anslået til 500 mio. kr. Der er beregnet en hypotetisk merværdi i forhold til
egenkapi
t
al
enidet”
ny
e”I
/
SRenoNor
dpå436,5 mio. kr., som skal fordeles mellem
interessenterne. Den hypotetiske merværdi for den afskrevne del på 327,3 mio. kr. (12/16 dele af
436,5 mio. kr.) fordeles efter den nye fordelingsnøgle for I/S Reno Nord (325.548 indbyggere),
mens den resterende ikke afskrevne del (4/16 dele) på 109,1 mio. kr. fordeles efter den gamle
fordelingsnøgle for de oprindelige interessenter i I/S Reno Nord (240.705 indbyggere) og I/S
Fælles Forbrænding (21.065 indbyggere). I forbindelse med et salg vil rentesikringsaftalen blive
indfriet, hvilket i eksemplet er anslået til et beløb på 30 mio. kr., som fordeles mellem de
oprindelige interessenter i I/S Reno Nord (240.705). Det resterende beløb på 470 mio. kr.
udloddes til interessenterne med følgende fordeling:
(1.000 kr.)

Aalborg Kommune
Mariagerfjord Kommune
Rebild Kommune
Brønderslev Kommune
Jammerbugt Kommune

Affaldsdel
Stamkapital
22.211
4.772
1.060
1.649
4.922
34.616

Mokana Affald
Indskudskapital
12.958
8.064
694
1.080
0
22.794

Merværdier
287.219
57.467
14.112
21.937
55.717
436.452

Rentesikringsaftale
-23.077
-1.064
-1.221
-1.896
-2.742
-30.000

I alt
299.311
69.239
14.645
22.770
57.897
463.862

Stamkapital
3.937
850
575
0
776
6.138

Kapital
i alt
303.248
70.089
15.220
22.770
58.673
470.000

6.2 Salg efter 1. januar 2023
Der er i nedenstående tabel illustreret fordelingen ved et salg efter 1. januar 2023, hvor
salgssummen er anslået til 500 mio. kr. Der er beregnet en hypotetisk merværdi i forhold til
egenkapi
t
al
enidet”
ny
e”I
/
SRenoNor
dpå436,5 mio. kr., som skal fordeles mellem
interessenterne. Den hypotetiske merværdi for den afskrevne del på 436,5 mio. kr. fordeles efter
den nye fordelingsnøgle for I/S Reno Nord (325.548 indbyggere), mens der ikke er merværdier til
fordeling blandt de oprindelige interessenter i I/S Reno Nord (240.705 indbyggere) og I/S Fælles
Forbrænding (21.065 indbyggere). Rentesikringsaftalen udløber med udgangen af 2022, hvorfor
der ikke skal ske fordeling af et beløb mellem de oprindelige interessenter i I/S Reno Nord
(240.705). Det samlede beløb på 500 mio. kr. udloddes til interessenterne med følgende fordeling:
(1.000 kr.)

Aalborg Kommune
Mariagerfjord Kommune
Rebild Kommune
Brønderslev Kommune
Jammerbugt Kommune

Affaldsdel
Stamkapital
22.211
4.772
1.060
1.649
4.922
34.616

Mokana Affald
Indskudskapital
12.958
8.064
694
1.080
0
22.794

Merværdier
280.052
60.172
13.370
20.796
62.061
436.452

Rentesikringsaftale
0
0
0
0
0
0

I alt
315.221
73.008
15.124
23.525
66.983
493.862

Stamkapital
3.937
850
575
0
776
6.138

Kapital
i alt
319.158
73.858
15.699
23.525
67.759
500.000

7. Ny indtræden
Ved eventuel indtræden af nye interessenter efter 1. januar 2016 skal der på ny opgøres en
formue, som fordeles mellem gamle interessentkommuner og nye interessenter. Denne
arbejdsproces kan være betydelig, men vil i henhold til styrelseslovens § 60 være nødvendig
uafhængig af det valgte indtrædelsesmodel.
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8. Endelig beregningsmodel
I forbindelse med udarbejdelse af modellen skal følgende oplysninger foreligge før den endelig
beregning af formuefordelingen pr. 1. januar 2016 kan foretages i foråret 2016:
 Oprydningsforpligtigelser på forbrændingsanlæg samt deponier skal opgøres af Rambøll
pr. 1. januar 2016.
 Opdatering af hensættelse til tjenestemandspension i I/S Reno Nord.
 Opgørelse af regnskabsmæssige forskelsværdier på grunde og bygninger,
varebeholdninger og hensatte forpligtigelser i henhold til anvendt regnskabspraksis i det
ny
e”
I
/
SRenoNor
d”
.Derhenv
i
sest
i
lbi
l
ag6f
oromtale heraf.
 Regnskaber for I/S Reno Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana pr. 31. december
2015 skal udarbejdes.
 Kendskab til konsekvenser ved interessenters udtræden af I/S Fælles Forbrænding og I/S
Mokana pr. 31. december 2015.
 Endelig afklaring af usikkerhed omkring implementering af Erhvervsstyrelsens notat af 18.
maj 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder, som aflægger efter
årsregnskabsloven.
Når ovenstående punkter er afklaret, udarbejdes der en endelig beregningsmodel til fordeling af
f
or
muenidet”
ny
e”I
/
SRenoNor
d.
Afslutning
Nærværende notat er udarbejdet i samarbejde mellem statsautoriseret revisor Peter Wulff
Andersen, der repræsenterer I/S Fælles Forbrænding samt statsautoriseret revisor Morten
Jeppesen, der repræsenterer I/S Reno Nord og I/S Mokana.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen
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1

Aftalens parter.

1.1

Mellem undertegnede interessenter i det kommunale fællesskab, ”I/S Reno-Nord”, (betegnet
”Reno-Nord”)

1)

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

2)

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro

3)

Mariagerfjord Kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro

4)

Rebild Kommune
Hobrovej 88
9530 Støvring

5)

Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg

1.2

(betegnet ”Interessentkommunerne”) indgås herved aftale om ophævelse (jf. denne terminologi i den kommunale styrelseslov § 60, stk. 3) og dermed opløsning af Reno-Nordsamarbejdet (betegnet ”Opløsningsaftalen”), på følgende nærmere

v i l k å r:

2

Opløsningsaftalens baggrund.

2.1

Reno-Nord er et fælleskommunalt samarbejde indgået i henhold til kommunestyrelseslovens §
60, stk. 1. Den nuværende samarbejdsaftale (benævnt ”Vedtægterne””) er indgået i 2011 og efterfølgende godkendt af Statsforvaltningen Nordjylland den 14. marts 2012. Dette dokument
indgår i nærværende Opløsningsaftale som bilag 1. Reno-Nord har drevet virksomhed under
CVR-nr. 46 07 67 53 fra adressen Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst.
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2.2

Reno-Nord-samarbejdet stammer tilbage fra 1977, hvor det blev indgået mellem daværende
Dronninglund, Hals, Pandrup, Sejlflod, Aabybro og Aalborg kommuner. Daværende Arden
Kommune er indgået i samarbejdet efterfølgende. Samarbejdet har fra starten haft karakter af et
såkaldt ”§ 60-samarbejde”. Det vil sige et samarbejde indgået mellem flere kommuner om et
særskilt formål indeholdende kompetenceoverførsel fra de deltagende kommuner til fællesskabet og godkendt i henhold den kommunale styrelseslov § 60, stk. 1. Betegnelsen for samarbejdsaftalen blev efter almindelig tradition angivet som ”vedtægter”. De oprindelige vedtægter
blev godkendt af daværende kommunetilsyn.

2.3

Med det formål at tilpasse samarbejdet til den kommunale strukturreform og den deraf følgende
ændring af den kommunale inddeling blev der med virkning fra 1. januar 2007 aftalt forskellige
ændringer i vedtægterne til den nugældende formulering. Herved skete der ændringer i kredsen
og antallet af interessenter til de nuværende interessenter som beskrevet i afsnit 1.1. De nye
”storkommuner” indtrådte i de tidligere interessentkommuners sted, herunder i relation til hæftelsen for forpligtelserne i interessentskabet. Disse ændringer blev ligeledes godkendt af daværende kommunetilsyn. Den tidligere Pandrup Kommune under nuværende Jammerbugt Kommune er indgået i samarbejdet i 2012.

2.4

Ved kommunalreformen skete der følgende ændringer interessentskabskredsen i forhold til de
oprindelige interessenter:

Nye interessentkommuner:

Nuværende interessentområder:

1)

Brønderslev

1.1

Dronninglund Kommune

2)

Jammerbugt Kommune

1.1

Pandrup Kommune

1.2

Aabybro Kommune

3)

Mariagerfjord Kommune

2.1

Arden Kommune

4)

Rebild Kommune

3.1

Skørping Kommune

5)

Aalborg Kommune

6.1

Hals Kommune

6.2

Sejlflod Kommune

6.3

Aalborg Kommune

Bilag 8.1

2.5

Ifølge Vedtægterne afsnit 6 er der aftalt en ejerfordelingsnøgle og en identisk hæftelsesfordelingsnøgle, nemlig ”i forhold til fordelingstal svarene til indbyggertallene som nærmere beskrevet
i bilag 1” (til vedtægterne), jf. Vedtægterne afsnit 6.4 og 6.1.

2.6

Dette betyder, at interessenterne ejer (besidder ideelle ejerandele i) interessentskabet i et forholdstal (omregnet til procenter), der beregnes ud fra interessentkommunernes indbyggerantal
(folkeregistertallet) efter følgende vilkår og beregningsmetoder (betegnet ”ejerfordelingsnøglen”)
og tilsvarende i det indbyrdes forhold hæfter efter samme fordelingsnøgle ”hæftelsesfordelingsnøglen”):

1)

Ved opgørelsen af indbyggertallet for den enkelte Interessentkommune medregnes alene
indbyggertallene for den del af en Interessentkommunes geografiske område, der er tilsluttet Interessentskabet, jf. herved beskrivelsen under Vedtægterne afsnit 4.2, hvoraf
fremgår, at ingen af Interessentkommunerne indgår i samarbejdet i nærværende Interessentskab med deres fulde, geografiske område i relation til beregningen af leveringspligten til Interessentskabet. De områder, der i henhold til dette afsnit indgår under Interessentskabets område, betegnes ”de omfattede områder”,

2)

Det er følgeligt alene indbyggertallene i de under afsnit 2.4 anførte områder, der indgår
under opgørelsen,

3)

De således efter de foregående punkter opgjorte indbyggertal skal for de enkelte omfattede områder reguleres med – forhøjes med - et yderligere beregnet indbyggertal, nemlig
et antal der beregnes ved at multiplicere antallet af eventuelle sommerhuse i det omfattede område med en faktor på 0,9 – nul komma ni – person opgjort pr. samme dato som de
øvrige indbyggertal. Det optalte indbyggertal sammenlagt med tillægstallet for antal
sommerhuse udgør det ”regulerede indbyggertal”.

4)

Det regulerede indbyggertal, der indgår som beregningsgrundlaget pr. 1. januar 2013,
fremgår af tabel 2 i bilag 1.6.

2.7

Reno-Nord-samarbejdets formål har været at drive virksomhed for interessentkommunerne med
håndtering af kommunernes affaldsopgaver på følgende hovedområder (”kerneopgaver”):

1)

Forbrænding,

2)

Deponering, med tilhørende betonknusningsaktivitet

samt nogle ”tilvalgsopgaver”:
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3)

Behandling af elektronikaffald, hvidevarer og lysartikler,

og en række dertil knyttede opgaver. Interessentskabets formåls- og opgaveområde er nærmere beskrevet i afsnit 3 i Vedtægterne. Interessentskabets opgaveområde har alene været de
driftsmæssige opgaver – faktisk forvaltningsvirksomhed – medens myndighedsopgaverne har
henhørt under de enkelte interessentkommuner. Under opgaveområdet har også hørt afsætningen af de modtagne affaldsprodukter i henhold til de herom gældende regler.

2.8

Disse håndteringsopgaver, der varetages af det nuværende Reno-Nord, skal efter opløsningen
af dette samarbejde fortsat varetages i et fælleskommunalt samarbejde i henhold til den kommunale styrelseslov § 60, stk. 1, nemlig i form af et nyt og udvidet samarbejde under det hidtidige navn, ”I/S Reno-Nord”, men på ændrede vedtægter og baseret på en ny åbningsbalance.
Det er derfor aftalt, at nærværende samarbejde skal opløses i overensstemmelse med reglerne
i § 60, stk. 2 og 3 i samme lov på de vilkår, der fremgår af denne Opløsningsaftale.

2.9

Reno-Nord ledes af en bestyrelse, der er sammensat af følgende repræsentanter fra interessentkommunerne:

1)

Brønderslev Kommune:

1 bestyrelsesmedlem

2)

Jammerbugt Kommune:

1 bestyrelsesmedlem

3)

Mariagerfjord Kommune:

1 bestyrelsesmedlem

4)

Rebild Kommune:

1 bestyrelsesmedlem

5)

Aalborg Kommune:

8 bestyrelsesmedlemmer

3

Opløsning af Reno-Nord samarbejdet.

3.1

Opløsningen skal regnskabsmæssigt gennemføres med virkning pr. 31. december 2013.

3.2

Som følge af, at Reno-Nord vil være i fuld og sædvanlig drift frem til denne opløsningsdato, vil
der pr. denne dato være:

1)

Forskellige igangværende behandlingsopgaver og andre ikke-afsluttede opgaveekspeditioner,
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2)

En række materielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver samt en række forskellige passiver

3)

Et antal medarbejdere,

som vil skulle indgå i tilrettelæggelsen af fællesskabets opløsning. For så vidt angår de regnskabsmæssige forhold henvises som en orientering til årsrapporten for 2012, som indgår som
bilag 2 til denne Opløsningsaftale.

3.3

Det er hensigten, at den eksisterende drift – virksomhed – i Reno-Nord skal indgå i etableringen
af det nye Reno-Nord-samarbejde, som er omtalt i afsnit 2.6, hvor alle de nuværende RenoNord interessentkommunerne også vil være fremtidige deltagere, nemlig:

1)

2)

Brønderslev Kommune

Jammerbugt Kommune

3)

Mariagerfjord Kommune

4)

Rebild Kommune

5)

Aalborg Kommune

men for nogle af interessentkommunernes vedkommende i et ændret og udvidet omfang, dels
som følge af sammenlægning med aktiviteter samt aktiver og passiver fra fællesskaberne I/S
Fælles Forbrænding og I/S Mokana, dels som følge af opsigelse af andre samarbejder og overflytning til dette nye samarbejde. Det er derfor aftalt mellem Interessentkommunerne, at disse
fem kommuner i deres nuværende ejerforhold, jf. afsnit 2.6, udtager ”Reno-Nord-virksomheden”
som et led i denne Opløsningsaftale pr. opløsningsdatoen, og umiddelbart efterfølgende pr. 1.
januar 2014 indskyder den i det nye Reno-Nord-samarbejde. Til brug for tilrettelæggelsen dels
af samarbejdsophøret dels af virksomhedsudtagelsen pr. 31. december 2013 skal der udarbejdes en afslutningsplanlægning, som bestyrelsen forestår, (betegnet ”Afslutningsplanen”), jf. afsnit 3.4, ligesom der skal udarbejdes en særskilt balance pr. 31. december 2013 i tilslutning til
den almindelige regnskabsmæssige balance i forbindelse med årsrapporten for 2013, betegnet
”Ophørsbalancen”, jf. afsnit 3.5. Udarbejdelsen af denne forestås ligeledes af bestyrelsen i
samarbejde med revisionen, men vil skulle godkendes i Interessentkommunerne.
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3.4

Som grundlag for den afsluttende opgaveløsning frem til ophørsdatoen, skal der ske udarbejdelse af nævnte Afslutningsplan (aktivitets- og tidsplan), som skal indeholde følgende hovedelementer:

1)

En beskrivelse af opgaverne frem til ophør, herunder fastlæggelse af sidste dato for affaldstilførsel.

2)

En beskrivelse af eventuelle særlige omkostninger i forbindelse med selve driftsophøret,
herunder i relation til eventuelt personale, som måtte skulle opsiges, og eventuel reduktion af overflødigt driftsmateriel og andre særlige omkostninger eller udgifter som følge af
ophøret, herunder i forbindelse med overdragelsen af aktiverne,

3)

En beskrivelse af eventuelle opgaver og omkostninger i forbindelse med de faste ejendommes eventuelle senere forureningsundersøgelser, nedrivning, efterbehandling eller
andet,

med det formål at opnå så præcis og korrekt en skæringsopgørelse af rettigheder og forpligtelser samt indtægter og udgifter pr. skæringsdatoen som muligt, med særlig vægt på, at der ikke
til det nye samarbejde med de heri ændrede ejer- og hæftelsesforhold overføres fremtidige udgifter, som relaterer sig til driften og ejerskabet samt ansvaret frem til skæringsdatoen, og som
ikke er indeholdt i den i afsnit 3.5, 1) beskrevne Åbningsbalance for det nye Reno-Nord samarbejde..

3.5

I tilslutning til udarbejdelsen af Årsrapporten for 2013 skal der udarbejdes en særskilt ”Opløsningsbalance” pr. 31. december 2013, som udover de almindelige regnskabsposter skal indeholde:

1)

En opgørelse over og afsætning til eventuelle ikke afsluttede opgaver eller ekspeditioner
og omkostninger/udgifter pr. 31. december 2013 som beskrevet i afsnit 3.4 med henblik
på udarbejdelse af den regulerede Ophørsbalance. Der skal ved udarbejdelsen ske en
fuld refusionsmæssig opgørelse af indtægter og udgifter af enhver art. Opgørelsen og
Ophørsbalancen skal i det hele arbejdes således, at det skal søges tilsikret, at der sker
en korrekt opgørelse og fordeling, således at ingen af de kommende interessentkommuner i det nye samarbejde opnår økonomiske fordele eller pålægges udgifter, som skulle
være tilskrevet de nuværende interessentkommuner. Det skal herved søges afklaret,
hvorvidt der er andre forhold - af juridisk, økonomisk, miljømæssig, forsikringsmæssig eller anden karakter - som der bør forholdes til i forbindelse med samarbejdsophøret. Sådanne eventuelle kendte forhold skal indarbejdes i årsrapporten og i givet fald beløbssættes i Opløsningsbalancen. Såfremt der senere måtte vise sig at være eller opstå krav,

Bilag 8.1

som relaterer sig til interessentkommunernes samarbejde - uanset af hvilken art, herunder forureningskrav eller andre miljøkrav – som ikke er blevet medtaget i Ophørsbalancen, skal sådanne krav fordeles indbyrdes mellem interessentkommunerne ud fra deres
interne hæftelsesfordeling som beskrevet i de nuværende vedtægter, jf. herved hæftelsesfordelingsnøglen i afsnit 2.6. Det nye samarbejde i det nye I/S Reno-Nord overtager
følgelig ingen forpligtelser, som ikke er angivet i Ophørsbalancen og efterfølgende
gældsovertaget af det nye Reno-Nord samarbejde i form af en overførsel til åbningsbalancen (betegnet ”Åbningsbalancen”) for det nye Reno-Nord samarbejde. Såfremt alene
nogle af interessentkommunerne måtte blive inddraget i en retstvist herom, kan disse
medinddrage de øvrige interessentkommuner under samme sag til afgørelse af, hvorledes der skal ske indbyrdes fordeling af eventuelle yderligere forpligtelser.

2)

Ophørsbalancen udarbejdes og revideres efter hidtidige regnskabs- og værdiansættelsesprincipper.

3)

Der skal herefter ske opdeling af en restsaldo mellem interessentkommunerne ud fra
ejerfordelingsforholdet som beskrevet under afsnit 2.6 (betegnet interessentkommunernes ”Egenkapitalandele”). Ved opgørelse af de enkelte interessentkommuners kapitalkonti, skal der ske regulering for eventuelt tilsvar eller tilgodehavende (”mellemregninger”).

4)

Resultatet af den anførte udtagelsesret vil være, at de fem interessentkommuner, som
alle fortsætter i det nye Reno-Nord samarbejde, overtager og viderefører virksomheden
med den i afsnit 3.3 anførte tilpasning og de i Ophørsbalancen – og de i den anførte Åbningsbalance - opgjorte aktiver og passiver (i form af en gældsovertagelse) tilknyttet virksomheden. Den enkelte interessentkommune udtager sin forholdsmæssige andel af
egenkapitalen og indskyder denne i det nye samarbejde, ”krone for krone”, i henhold til
de vilkår, der er aftalt i den samtidigt hermed oprettede Sammenlægningsaftale, som udgør hoveddokumentet for etableringen af det nye Reno-Nord samarbejde.

4

Betingelser – godkendelse – endelighedspåtegning.

4.1

Nærværende Opløsningsaftale er fra hver af interessentkommunernes side betinget af:

1)

Tiltræden fra alle interessentkommunernes byråd.

2)

Godkendelse fra kommunetilsynet i henhold til kommunestyrelseslovens § 60, stk. 3 af
vilkårene for opløsningen af Reno-Nord-samarbejdet (denne Opløsningsaftale og Opløsningsbalancen).
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3)

Indgåelse af et nyt kommunalt fællesskab i ” I/S Reno-Nord ” mellem de anførte fire
kommuner samt efterfølgende godkendelse heraf af kommunetilsynet med dertil hørende
dokumentsæt, herunder af Sammenlægningsaftalen med tilhørende nye vedtægter og
øvrige bilag.

4.2

Eventuelle ændringskrav fra kommunetilsynet i henhold til godkendelsesbehandlingerne efter
henholdsvis afsnit 4.1, 2) og afsnit 4.1, 3) kan ikke føre til Opløsningsaftalens bortfald, men alene til en vilkårskorrektion i overensstemmelse med kommunetilsynets krav.

4.3

Når disse betingelser er opfyldt, underskriver de fem interessentkommuner en endelighedspåtegning på nærværende Opløsningsaftale.

5

Bilag.

Følgende bilag indgår som en bindende og integreret del af denne Opløsningsaftale:

Bilag 1

Vedtægter for I/S Reno-Nord (2011).

Bilag 2

Årsrapport 2012 for I/S Reno-Nord

..........

Som interessentkommuner:

Dato:

For Brønderslev Kommune

_________________________

__________________________
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Dato:

For Jammerbugt Kommune:

_________________________

__________________________

Dato:

For Mariagerfjord Kommune:

_________________________

__________________________

Dato:

For Rebild Kommune:

_________________________

__________________________

Dato:

For Aalborg Kommune:

_________________________

__________________________

Foranstående Aftale med bilag godkendes i henhold til den kommunale styrelseslov § 60, stk. 3:

Dato:

For kommunetilsynet:
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1

Aftalens parter.

1.1

Mellem undertegnede interessenter i det kommunale fællesskab, ”I/S Fælles Forbrænding”,
(betegnet ”Fælles Forbrænding”)

1)

Mariagerfjord Kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro

2)

Rebild Kommune
Hobrovej 88
9530 Støvring

3)

Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers C

1.2

(betegnet ”Interessentkommunerne”) indgås herved aftale om ophævelse (jf. denne terminologi i den kommunale styrelseslov § 60, stk. 3) og dermed opløsning af Fælles Forbrænding
-samarbejdet (betegnet ”Opløsningsaftalen”), på følgende nærmere

v i l k å r:

2

Opløsningsaftalens baggrund.

2.1

Fælles Forbrænding er et fælleskommunalt samarbejde indgået i henhold til kommunestyrelseslovens § 60, stk. 1. Den nuværende samarbejdsaftale (benævnt ”Vedtægterne””) er indgået i oktober 2006 (repræsentantskabets vedtagelse med efterfølgende byrådsvedtagelser) og efterfølgende godkendt af kommunetilsynet. Dette dokument indgår i nærværende Opløsningsaftale
som bilag 1. Fælles Forbrænding har drevet virksomhed under CVR-nr. 46 22 29 54 fra forretningsadressen Hvedemarken 13, 9500 Hobro.

2.2

Fælles Forbrænding-samarbejdet stammer tilbage fra 1972, hvor det blev indgået mellem daværende Hobro, Mariager, Nørager, Nørhald og Purhus kommuner. Samarbejdet har fra starten
haft karakter af et såkaldt ”§ 60-samarbejde”. Det vil sige et samarbejde indgået mellem flere
kommuner om et særskilt formål indeholdende kompetenceoverførsel fra de deltagende kommuner til fællesskabet og godkendt i henhold den kommunale styrelseslov § 60, stk. 1. Betegnelsen for samarbejdsaftalen blev efter almindelig tradition angivet som ”vedtægter”. De oprindelige vedtægter blev godkendt af daværende kommunetilsyn.
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2.3

Med det formål at tilpasse samarbejdet til den kommunale strukturreform og den deraf følgende
ændring af den kommunale inddeling blev der med virkning fra 1. januar 2007 aftalt forskellige
ændringer i vedtægterne til den forudgående formulering, der var fra 2004. Herved skete der
ændringer i kredsen og antallet af interessenter til de nuværende interessenter som beskrevet i
afsnit 1.1. De nye ”storkommuner” indtrådte i de tidligere interessentkommuners sted, herunder
i relation til hæftelsen for forpligtelserne i interessentskabet. Disse ændringer blev ligeledes
godkendt af daværende kommunetilsyn.

2.4

Ved kommunalreformen skete der således følgende ændringer interessentskabskredsen i forhold til de oprindelige interessenter:

2.5

Nye interessentkommuner:

Oprindelige interessentkommuner:

1)

2.1

Hobro Kommune

2.2

Mariager Kommune

2.3

Del af Nørager Kommune

Mariagerfjord Kommune

2)

Rebild Kommune

2.1

Nørager Kommune (resterende del)

3)

Randers Kommune

3.1

Nørhald Kommune

3.2

Purhus Kommune

Ifølge Vedtægterne afsnit 2.2 er der aftalt en ejerfordelingsnøgle - og i Vedtægterne afsnit 5.1
en hermed identisk hæftelsesfordelingsnøgle - ”på baggrund af indbyggertallet pr. 1. januar
2007 i de områder, der tidligere udgjorde Hobro, Mariager, Nørager, Nørhald og Purhus kommuner ud fra kommunerens nye tilhørsforhold til de nye kommuner efter kommunalreformen”.
Forholdet mellem de respektive indbyggertal udgør således grundlaget for en omregning til en
procentuel fordeling af ejerforholdet og hæftelsesforholdet mellem interessentkommunerne efter
disse bestemmelser. På baggrund af indbyggertallene i disse områder, opgjort pr. 2. januar
2006, er der i Vedtægterne afsnit 2.3 foretaget en foreløbig procentuel beregning. Den endelige
fordelingsnøgle – ejermæssigt og hæftelsesmæssigt – er dog baseret på indbyggertallene pr. 1.
januar 2007. Der var i disse områder pr. denne dato følgende indbyggertal og på grundlag heraf
følgende procentuelle fordelinger:

Interessentkommunerne:

Antal Indbyggere 1.1. 2007:

Procentfordeling:

1)

21.065

45,05 procent

Mariagerfjord Kommune:
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2.6

2)

Rebild Kommune:

5.575

11,92 procent

3)

Randers Kommune:

20.118

43,03 procent

Indbyggere i alt

46.758

100

procent

Fælles Forbrænding-samarbejdets formål er at drive virksomhed for interessentkommunerne
med håndtering af kommunernes opgaver i relation til forbrænding og deponering af affald, herunder drift af mellemdeponianlæg samt forskellige genanvendelsesaktiviteter og andre affaldshåndteringsopgaver omfattende drift af genbrugspladser, herunder erhvervsgenbrugsplads, drift
af modtageanlæg og en række dertil knyttede opgaver. Interessentskabets formåls- og opgaveområde er nærmere beskrevet i afsnit 3 og 4 i Vedtægterne. Interessentskabets opgaveområde
har alene været de driftsmæssige opgaver – faktisk forvaltningsvirksomhed – medens myndighedsopgaverne har henhørt under de enkelte interessentkommuner. Under opgaveområdet har
også hørt afsætningen af visse af de modtagne affaldsprodukter i henhold til de herom gældende regler.

2.7

Disse håndteringsopgaver, der nu varetages af Fælles Forbrænding, skal efter opløsningen af
dette samarbejde, varetages i andet regi. Der er samtidigt med denne Opløsningsaftale og i tilknytning til denne indgået en særlig ”Tillægsaftale”, efter hvilken alle opgaverne for alle tre Interessentkommuner for en tidsbestemt periode på 2 – to – år overføres til et nyt kommunalt fællesskab i henhold til den kommunale styrelseslov § 60, stk. 1, nemlig til et nyt og udvidet samarbejde under det hidtidige navn, ”I/S Reno-Nord”, men på grundlag af ændrede vedtægter. Tillægsaftalen knytter sig til en hovedaftale, betegnet ”Sammenlægningsaftalen”, som ligger til
grund for etablereingen af det nye Reno-Nord-samarbejde. Efter denne periodes udløb ophører
dette samarbejde automatisk. Mariagerfjord fortsætter dog sit samarbejde med det pågældende
område i det nye Reno-Nord, medens Randers Kommune helt udtræder, og Rebild Kommune
udtræder med sit område fra Fælles Forbrænding-samarbejdet. Det er derfor på denne beskrevne baggrund aftalt, at nærværende samarbejde i Fælles Forbrænding skal opløses med
virkning som nedenfor beskrevet pr. 31. december 2013 i overensstemmelse med reglerne i §
60, stk. 2 og 3 i den kommunale styrelseslov på de vilkår, der fremgår af denne Opløsningsaftale.

2.9

Fælles Forbrænding ledes af et repræsentantskab som øverste myndighed, jf. Vedtægterne
afsnit 6 og 7, og en bestyrelse, jf. Vedtægterne afsnit 8, der er sammensat af følgende repræsentanter fra interessentkommunerne:

Side 5 af 10

Bilag 8.2 til Sammenlægningsaftale for ”I/S Reno-Nord

Interessentkommuner:

Repræsentantskab:

Bestyrelse:

1)

Mariagerfjord Kommune:

8 medlemmer

2 medlemmer

2)

Rebild Kommune:

2 medlemmer

1 medlem

3)

Randers Kommune:

7 medlemmer

2 medlemmer

3

Opløsning af Mokana-samarbejdet.

3.1

Opløsningen skal regnskabsmæssigt gennemføres med virkning pr. 31. december 2013.

3.2

Som følge af, at Fælles Forbrænding vil være i fuld og sædvanlig drift frem til denne opløsningsdato, vil der pr. denne dato være:

1)

Forskellige igangværende behandlingsopgaver og andre ikke-afsluttende opgaveekspeditioner,

2)

En række materielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver samt en række forskellige passiver

3)

Et antal medarbejdere,

som vil skulle indgå i tilrettelæggelsen af fællesskabets opløsning. For så vidt angår de regnskabsmæssige forhold henvises som en orientering til årsrapporten for 2012, der indgår som bilag 2 til denne Opløsningsaftale.

3.3

Det er som anført hensigten, at den eksisterende drift – virksomhed – i Fælles Forbrænding skal
indgå i etableringen af det nye Reno-Nord-samarbejde, som er omtalt i afsnit 2.7. Det er derfor
aftalt mellem Interessentkommunerne, at disse tre kommuner udtager ”Fælles Forbrændingvirksomheden” som et led i denne Opløsningsaftale pr. opløsningsdatoen, og pr. 1. januar 2014
indskyder den i det nye Reno-Nord-samarbejde i deres indbyrdes ejerforhold. Dette indskud
sker i overensstemmelse med vilkårene i nævnte Tillægsaftale og Sammenlægningsaftalen. Til
brug for tilrettelæggelsen dels af samarbejdsophøret dels af virksomhedsudtagelsen pr. 31. december 2013 skal der udarbejdes en afslutningsplanlægning, som bestyrelsen forestår, (betegnet ”Afslutningsplanen”), jf. afsnit 3.4, ligesom der skal udarbejdes en særskilt balance pr. 31.
december 2013 i tilslutning til den almindelige regnskabsmæssige balance i forbindelse med
årsrapporten for 2013, betegnet ”Ophørsbalancen”, jf. afsnit 3.5. Udarbejdelsen af denne forestås ligeledes af bestyrelsen i samarbejde med revisionen, men vil skulle godkendes i Interes-
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sentkommunerne. Det er nærmere i Tillægsaftalen reguleret, hvorledes der skal forholdes pr.
31. december 2015 med de foretagne indskud, hvor Randers Kommune fuldt udtræder, og hvor
Rebild Kommune udtræder, for så vidt angår området fra nærværende samarbejde i Fælles
Forbrænding.

3.4

Som grundlag for den afsluttende opgaveløsning frem til ophørsdatoen, skal der ske udarbejdelse af nævnte Afslutningsplan (aktivitets- og tidsplan), som skal indeholde følgende hovedelementer:

1)

En beskrivelse af opgaverne frem til ophør, herunder fastlæggelse af sidste dato for affaldstilførsel.

2)

En beskrivelse af eventuelle særlige omkostninger i forbindelse med selve driftsophøret,
herunder i relation til eventuelt personale, som måtte skulle opsiges, og eventuel reduktion af overflødigt driftsmateriel og andre særlige omkostninger eller udgifter som følge af
ophøret, herunder i forbindelse med overdragelsen af aktiverne,

3)

En beskrivelse af eventuelle opgaver og omkostninger i forbindelse med den faste ejendoms eventuelle senere forureningsundersøgelse, efterbehandling eller andet,

med det formål at opnå så præcis og korrekt en skæringsopgørelse af rettigheder og
forpligtelser samt indtægter og udgifter pr. skæringsdatoen som muligt, med særlig vægt
på, at der ikke til det nye samarbejde med de heri ændrede ejer- og hæftelsesforhold
overføres fremtidige udgifter, som relaterer sig til driften og ejerskabet samt ansvaret frem
til skæringsdatoen, og som ikke er indeholdt i den i afsnit 3.5, 1) beskrevne Åbningsbalance for det nye Reno-Nord samarbejde.

3.5

I tilslutning til udarbejdelsen af Årsrapporten for 2013 skal der udarbejdes en særskilt ”Opløsningsbalance” pr. 31. december 2013, som udover de almindelige regnskabsposter skal indeholde:

1)

En opgørelse over og afsætning til eventuelle ikke afsluttede opgaver eller ekspeditioner
og omkostninger/udgifter pr. 31. december 2013 som beskrevet i afsnit 3.4 med henblik
på udarbejdelse af den regulerede Ophørsbalance. Der skal ved udarbejdelsen ske en
fuld refusionsmæssig opgørelse af indtægter og udgifter af enhver art. Opgørelsen og
Ophørsbalancen skal i det hele arbejdes således, at det skal søges tilsikret, at der sker
en korrekt opgørelse og fordeling, således at ingen af interessentkommunerne, ej heller i
det nye samarbejde, opnår økonomiske fordele eller pålægges udgifter, som skulle være
tilskrevet andre af interessentkommunerne. Det skal herved søges afklaret, hvorvidt der
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er andre forhold - af juridisk, økonomisk, miljømæssig, forsikringsmæssig eller anden karakter - som der bør forholdes til i forbindelse med samarbejdsophøret. Sådanne eventuelle kendte forhold skal indarbejdes i årsrapporten og i givet fald beløbssættes i Opløsningsbalancen. Såfremt der senere måtte vise sig at være eller opstå krav, som relaterer
sig til interessentkommunernes samarbejde - uanset af hvilken art, herunder forureningskrav eller andre miljøkrav – som ikke er blevet medtaget i Ophørsbalancen, skal sådanne
krav fordeles indbyrdes mellem interessentkommunerne ud fra deres interne hæftelsesfordeling som beskrevet i Vedtægterne, jf. herved ovenfor afsnit 2.5. Det nye samarbejde
i det nye I/S Reno-Nord overtager følgelig ingen forpligtelser, som ikke er angivet i Ophørsbalancen og efterfølgende gældsovertaget af det nye Reno-Nord samarbejde i form
af en overførsel til åbningsbalancen (betegnet ”Åbningsbalancen”) for det nye Reno-Nord
samarbejde.. Såfremt alene nogle af interessentkommunerne måtte blive inddraget i en
retstvist herom, kan disse medinddrage de øvrige interessentkommuner under samme
sag til afgørelse af, hvorledes der skal ske indbyrdes fordeling af eventuelle yderligere
forpligtelser.

2)

Ophørsbalancen udarbejdes og revideres efter hidtidige regnskabs- og værdiansættelsesprincipper.

3)

Der skal herefter ske opdeling af en restsaldo mellem interessentkommunerne ud fra
ejerfordelingsforholdet som beskrevet under afsnit 2.5 (betegnet interessentkommunernes ”Egenkapitalandele”). Ved opgørelse af de enkelte interessentkommuners kapitalkonti, skal der ske regulering for eventuelt tilsvar eller tilgodehavende (”mellemregninger”).

4)

Resultatet af den anførte udtagelsesret vil være, at de tre interessentkommuner, som
fortsætter i det nye Reno-Nord samarbejde, overtager og indskyder virksomheden med
den i afsnit 3.3 anførte tilpasning og de i Ophørsbalancen – og de i den anførte Åbningsbalance - opgjorte aktiver og passiver (i form af en gældsovertagelse) tilknyttet virksomheden. Dette betyder, at de under punkt 3) opgjorte egenkapitalandele tilkommende
Randers Kommune og Rebild Kommune som beskrevet i Tillægsaftalen og på det der anførte tidspunkt, indskydes i det nye Reno-Nord-samarbejde.

4

Betingelser – godkendelse – endelighedspåtegning.

4.1

Nærværende Opløsningsaftale er fra hver af interessentkommunernes side betinget af:

1)

Tiltræden fra alle interessentkommunernes byråd.
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2)

Godkendelse fra kommunetilsynet i henhold til kommunestyrelseslovens § 60, stk. 3 af
vilkårene for opløsningen af Fælles Forbrænding-samarbejdet (denne Opløsningsaftale
og Opløsningsbalancen).

3)

Indgåelse af et nyt kommunalt fællesskab i ” I/S Reno-Nord ” mellem de anførte fire
kommuner samt efterfølgende godkendelse heraf af kommunetilsynet med dertil hørende
dokumentsæt, herunder af Sammenlægningsaftalen med tilhørende nye vedtægter og
øvrige bilag.

4.2

Eventuelle ændringskrav fra kommunetilsynet i henhold til godkendelsesbehandlingerne efter
henholdsvis afsnit 4.1, 2) og afsnit 4.1, 3) kan ikke føre til Opløsningsaftalens bortfald, men alene til en vilkårskorrektion i overensstemmelse med kommunetilsynets krav.

4.3

Når disse betingelser er opfyldt, underskriver de seks interessentkommuner en endelighedspåtegning på nærværende Opløsningsaftale.

5

Bilag.

Følgende bilag indgår som en bindende og integreret del af denne Opløsningsaftale:

Bilag 1

Vedtægter for I/S Fælles Forbrænding (2006).

Bilag 2

Årsrapport 2012 for I/S Fælles Forbrænding

..........

Som interessentkommuner:

Dato:

For Mariagerfjord Kommune:

_________________________

__________________________
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Dato:

For Rebild Kommune:

_________________________

__________________________

Dato:

For Randers Kommune:

_________________________

__________________________

Foranstående Opløsningsaftale med bilag godkendes i henhold til den kommunale styrelseslov § 60,
stk. 3:

Dato:

For kommunetilsynet:
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VOJENS
Rådhuscentret 21
DK 6500 Vojens
Tlf.
Fax:

74542156
74590524

mail@bergadvokater.dk
www.bergadvokater.dk
Dato
Sag nr.

15. oktober 2013
14-38150

Advokat Bjarne L. Ditlevsen
bld@bergadvokater.dk

Aftale
om
ophævelse af det kommunale fællesskab,
”I/S Mokana”
mellem
Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Skive, Vesthimmerland og Aalborg kommuner

Bilag 8.3

Indholdsfortegnelse:

Afsnit:

Side:

1

Aftalens parter. .................................................................................................................... 3

2
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3
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Bilag 8.3

1

Aftalens parter.

1.1

Mellem undertegnede interessenter i det kommunale fællesskab, ”I/S Mokana”, (betegnet ”Mokana”)

1)

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro

2)

Mariagerfjord Kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro

3)

Rebild Kommune
Hobrovej 88
9530 Støvring

4)

Skive Kommune
Østergade 29
7800 Skive

5)

Vesthimmerland Kommune
Himmerlandsgade 27
9600 Aars

6)

Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg

1.2

(betegnet ”Interessentkommunerne”) indgås herved aftale om ophævelse (jf. denne terminologi i den kommunale styrelseslov § 60, stk. 3) og dermed opløsning af Mokana-samarbejdet
(betegnet ”Opløsningsaftalen”), på følgende nærmere

v i l k å r:

Bilag 8.3

2

Opløsningsaftalens baggrund.

2.1

Mokana er et fælleskommunalt samarbejde indgået i henhold til kommunestyrelseslovens § 60,
stk. 1. Den nuværende samarbejdsaftale (benævnt ”Vedtægterne””) er indgået i perioden november 2008 – maj 2009 og efterfølgende godkendt af Statsforvaltningen Nordjylland den 7. oktober 2009. Dette dokument indgår i nærværende Opløsningsaftale som bilag 1. Mokana har
drevet virksomhed under CVR-nr. 16 59 94 76 fra forretningsadressen Langerak 21, 9220 Aalborg Øst. Mokana er blevet administreret fra adressen Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst.

2.2

Mokana-samarbejdet stammer tilbage fra 1993, hvor det blev indgået mellem daværende 12
interessentkommuner:

Arden, Dronninglund, Fjerritslev, Hadsund, Hals, Hobro, Nørager, Sejlflod, Skørping, Støvring,
Aabybro og Aalborg kommuner.

Efterfølgende er successivt tilkommet følgende yderligere 14 kommuner:

Brovst, Farsø, Løgstør, Mariager, Nibe, Nørhald, Pandrup, Purhus, Sallingsund, Skive, Spøttrup, Sundsøre, Aalestrup og Aars kommuner.

Samarbejdet har fra starten haft karakter af et såkaldt ”§ 60-samarbejde”. Det vil sige et samarbejde indgået mellem flere kommuner om et særskilt formål indeholdende kompetenceoverførsel fra de deltagende kommuner til fællesskabet og godkendt i henhold den kommunale styrelseslov § 60, stk. 1. Betegnelsen for samarbejdsaftalen blev efter almindelig tradition angivet
som ”vedtægter”. De oprindelige vedtægter blev godkendt af daværende kommunetilsyn.

2.3

Med det formål at tilpasse samarbejdet til den kommunale strukturreform og den deraf følgende
ændring af den kommunale inddeling blev der med virkning fra 1. januar 2007 aftalt forskellige
ændringer i vedtægterne til den nugældende formulering. Herved skete der ændringer i kredsen
og antallet af interessenter til de nuværende interessenter som beskrevet i afsnit 1.1. De nye
”storkommuner” indtrådte i de tidligere interessentkommuners sted, herunder i relation til hæftelsen for forpligtelserne i interessentskabet. Disse ændringer blev ligeledes godkendt af daværende kommunetilsyn.

2.4

Ved kommunalreformen skete der følgende ændringer interessentskabskredsen i forhold til de
oprindelige interessenter:

Nye interessentkommuner:

Oprindelige interessentkommuner:

Bilag 8.3

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Jammerbugt Kommune

Mariagerfjord Kommune

Rebild Kommune

Skive Kommune

Vesthimmerland Kommune

Aalborg Kommune

1.1

Fjerritslev Kommune

1.2

Brovst Kommune

1.3

Pandrup Kommune

1.4

Aabybro Kommune

2.1

Arden Kommune

2.2

Hobro Kommune

2.3

Hadsund Kommune

2.4

Mariager Kommune

2.5

Hvilsom sogn (del af Aalestrup Kommune)

2.6

Del af Nørager Kommune

3.1

Nørager Kommune (resterende del)

3.2

Skørping Kommune

3.3

Støvring Kommune

4.1

Spøttrup Kommune

4.2

Sallingsund Kommune

4.3

Skive Kommune

4.4

Sundsøre Kommune

5.1

Farsø Kommune

5.2

Løgstør Kommune

5.3

Aalestrup Kommune

5.4

Aars Kommune

6.1

Hals Kommune

6.2

Nibe Kommune

6.3

Sejlflod Kommune

6.4

Aalborg Kommune

samt følgende yderligere, oprindelige interessentkommuner:

7)

Brønderslev Kommune

7.1

Dronninglund Kommune

8)

Randers Kommune

8.1

Havndal området (del af Mariager Kommune)

8.2

Nørhald Kommune

8.3

Purhus Kommune

Bilag 8.3

idet bemærkes, at Brønderslev Kommune og Randers Kommune udtrådte af Mokana
med virkning fra 31. december 2007.

9)

Mokana har desuden siden år 2000 haft en associerings- og samarbejdsaftale med de fire nuværende grønlandske kommuner.

2.5

Ifølge Vedtægterne afsnit 5 er der aftalt en ejerfordelingsnøgle og en hermed identisk hæftelsesfordelingsnøgle ”i forhold til fordelingstal svarende til indbyggertallet (folkeregistertallet) pr.
begyndelsesdato for den seneste funktionsperiode for kommunalbestyrelsen i de i afsnit 2.1 anførte interessentkommuner”, jf. Vedtægterne afsnit 5.4. Interessentkommunerne udgøres af de i
afsnit 1.1 i denne Opløsningsaftale anførte fortegnelse. Det vil sige, at indbyggertallene i interessentkommunerne pr. 1. januar 2010 udgør grundlaget for beregningen af disse fordelingsnøgler. Forholdet mellem de respektive indbyggertal udgør således grundlaget for en omregning
til en procentuel fordeling af ejerforholdet og hæftelsesforholdet mellem interessentkommunerne
efter disse bestemmelser. Indbyggertal og procentuelle fordelinger pr. denne dato fremgår af
bilag 1.6, tabel 3.:

2.6

Mokana-samarbejdets formål har fra starten været at drive virksomhed for interessentkommunerne med håndtering af kommunernes opgaver i relation til farligt affald, herunder med drift af
modtagestation for farligt affald, og en række dertil knyttede opgaver. Interessentskabets formåls- og opgaveområde er nærmere beskrevet i afsnit 3 i Vedtægterne, herunder især i afsnit
3.3. Interessentskabets opgaveområde har alene været de driftsmæssige opgaver – faktisk forvaltningsvirksomhed – medens myndighedsopgaverne har henhørt under de enkelte interessentkommuner. Under opgaveområdet har også hørt afsætningen af de modtagne affaldsprodukter i henhold til de herom gældende regler.

2.7

Disse håndteringsopgaver, der nu varetages af Mokana, skal efter opløsningen af dette samarbejde, varetages i andet regi. Nogle af interessentkommunerne overfører opgaverne til et nyt
kommunalt fællesskab i henhold til den kommunale styrelseslov § 60, stk. 1, nemlig et nyt og
udvidet samarbejde under det hidtidige navn ”Reno-Nord I/S”, men på ændrede vedtægter. Det
er derfor aftalt, at nærværende samarbejde skal opløses i overensstemmelse med reglerne i §
60, stk. 2 og 3 i samme lov på de vilkår, der fremgår af denne Opløsningsaftale.

2.8

Mokana ledes af en bestyrelse, der er sammensat af følgende repræsentanter fra interessentkommunerne:

1)

Jammerbugt Kommune:

1 bestyrelsesmedlem

2)

Mariagerfjord Kommune:

1 bestyrelsesmedlem
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3)

Rebild Kommune:

1 bestyrelsesmedlem

4)

Skive Kommune:

1 bestyrelsesmedlem

5)

Vesthimmerland Kommune:

1 bestyrelsesmedlem

6)

Aalborg Kommune:

3 bestyrelsesmedlemmer

3

Opløsning af Mokana-samarbejdet.

3.1

Opløsningen skal regnskabsmæssigt gennemføres med virkning pr. 31. december 2013.

3.2

Som følge af, at Mokana vil være i fuld og sædvanlig drift frem til denne opløsningsdato, vil der
pr. denne dato være:

1)

Forskellige igangværende behandlingsopgaver og andre ikke-afsluttende opgaveekspeditioner,

2)

En række materielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver samt en række forskellige passiver

3)

Et antal medarbejdere,

som vil skulle indgå i tilrettelæggelsen af fællesskabets opløsning. For så vidt angår de regnskabsmæssige forhold henvises som en orientering til årsrapporten for 2012, som indgår som
bilag 2 til denne Opløsningsaftale.

3.3

Det er hensigten, at den eksisterende drift – virksomhed – i Mokana skal indgå i etableringen af
det nye Reno-Nord-samarbejde, som er omtalt i afsnit 2.6, hvor følgende fire af Mokanainteressentkommunerne er fremtidige deltagere:

1)

Jammerbugt Kommune

2)

Mariagerfjord Kommune

3)

Rebild Kommune

4)

Aalborg Kommune
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medens Skive Kommune og Vesthimmerland Kommune ikke deltager heri. Det er derfor aftalt
mellem Interessentkommunerne, at disse fire kommuner udtager ”Mokana-virksomheden” som
et led i denne Opløsningsaftale pr. opløsningsdatoen, og pr. 1. januar 2014 indskyder den i det
nye Reno-Nord-samarbejde. Til brug for tilrettelæggelsen dels af samarbejdsophøret dels af
virksomhedsudtagelsen pr. 31. december 2013 skal der udarbejdes en afslutningsplanlægning,
som bestyrelsen forestår, (betegnet ”Afslutningsplanen”), jf. afsnit 3.4, ligesom der skal udarbejdes en særskilt balance pr. 31. december 2013 i tilslutning til den almindelige regnskabsmæssige balance i forbindelse med årsrapporten for 2013, betegnet ”Ophørsbalancen”, jf. afsnit 3.5.
Udarbejdelsen af denne forestås ligeledes af bestyrelsen i samarbejde med revisionen, men vil
skulle godkendes i Interessentkommunerne.

3.4

Som grundlag for den afsluttende opgaveløsning frem til ophørsdatoen, skal der ske udarbejdelse af nævnte Afslutningsplan (aktivitets- og tidsplan), som skal indeholde følgende hovedelementer:

1)

En beskrivelse af opgaverne frem til ophør, herunder fastlæggelse af sidste dato for affaldstilførsel.

2)

En beskrivelse af eventuelle særlige omkostninger i forbindelse med selve driftsophøret,
herunder i relation til eventuelt personale, som måtte skulle opsiges, og eventuel reduktion af overflødigt driftsmateriel og andre særlige omkostninger eller udgifter som følge af
ophøret, herunder i forbindelse med overdragelsen af aktiverne,

3)

En beskrivelse af eventuelle opgaver og omkostninger i forbindelse med den faste ejendoms eventuelle senere forureningsundersøgelse, efterbehandling eller andet, med det
formål at opnå så præcis og korrekt en skæringsopgørelse af rettigheder og forpligtelser
samt indtægter og udgifter pr. skæringsdatoen som muligt, med særlig vægt på, at der ikke til det nye samarbejde med de heri ændrede ejer- og hæftelsesforhold overføres fremtidige udgifter, som relaterer sig til driften og ejerskabet samt ansvaret frem til skæringsdatoen, og som ikke er indeholdt i den i afsnit 3.5, 1) beskrevne Åbningsbalance for det
nye Reno-Nord samarbejde..

3.5

I tilslutning til udarbejdelsen af Årsrapporten for 2013 skal der udarbejdes en særskilt ”Opløsningsbalance” pr. 31. december 2013, som udover de almindelige regnskabsposter skal indeholde:

1)

En opgørelse over og afsætning til eventuelle ikke afsluttede opgaver eller ekspeditioner
og omkostninger/udgifter pr. 31. december 2013 som beskrevet i afsnit 3.4 med henblik
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på udarbejdelse af den regulerede Ophørsbalance. Der skal ved udarbejdelsen ske en
fuld refusionsmæssig opgørelse af indtægter og udgifter af enhver art. Opgørelsen og
Ophørsbalancen skal i det hele arbejdes således, at det skal søges tilsikret, at der sker
en korrekt opgørelse og fordeling, således at ingen af interessentkommunerne, ej heller i
det nye samarbejde, opnår økonomiske fordele eller pålægges udgifter, som skulle være
tilskrevet andre af interessentkommunerne. Det skal herved søges afklaret, hvorvidt der
er andre forhold - af juridisk, økonomisk, miljømæssig, forsikringsmæssig eller anden karakter - som der bør forholdes til i forbindelse med samarbejdsophøret. Sådanne eventuelle kendte forhold skal indarbejdes i årsrapporten og i givet fald beløbssættes i Opløsningsbalancen. Såfremt der senere måtte vise sig at være eller opstå krav, som relaterer
sig til interessentkommunernes samarbejde - uanset af hvilken art, herunder forureningskrav eller andre miljøkrav – som ikke er blevet medtaget i Ophørsbalancen, skal sådanne
krav fordeles indbyrdes mellem interessentkommunerne ud fra deres interne hæftelsesfordeling som beskrevet i Vedtægterne, jf. herved afsnit 2.5. Det nye samarbejde i det
nye I/S Reno-Nord overtager følgelig ingen forpligtelser, som ikke er angivet i Ophørsbalancen og efterfølgende gældsovertaget af det nye Reno-Nord samarbejde i form af en
overførsel til åbningsbalancen (betegnet ”Åbningsbalancen”) for det nye Reno-Nord samarbejde. Såfremt alene nogle af interessentkommunerne måtte blive inddraget i en retstvist herom, kan disse medinddrage de øvrige interessentkommuner under samme sag til
afgørelse af, hvorledes der skal ske indbyrdes fordeling af eventuelle yderligere forpligtelser.

2)

Ophørsbalancen udarbejdes og revideres efter hidtidige regnskabs- og værdiansættelsesprincipper.

3)

Der skal herefter ske opdeling af en restsaldo mellem interessentkommunerne ud fra
ejerfordelingsforholdet som beskrevet under afsnit 2.5 (betegnet interessentkommunernes ”Egenkapitalandele”). Ved opgørelse af de enkelte interessentkommuners kapitalkonti, skal der ske regulering for eventuelt tilsvar eller tilgodehavende (”mellemregninger”).

4)

Resultatet af den anførte udtagelsesret vil være, at de fire interessentkommuner, som
fortsætter i det nye Reno-Nord samarbejde, overtager og viderefører virksomheden med
den i afsnit 3.3 anførte tilpasning og de i Ophørsbalancen – og de i den anførte Åbningsbalance - opgjorte aktiver og passiver (i form af en gældsovertagelse) tilknyttet virksomheden. Dette betyder, at de under punkt 3) opgjorte egenkapitalandele tilkommende Skive Kommune og Vesthimmerland Kommune berigtiges kontant af de fire andre interessentkommuner, indbyrdes fordelt forholdsmæssigt ud fra deres respektive ejerandele
som opgjort i afsnit 2.5. Denne kontante betaling skal ske senest 3 – tre – måneder efter,
at den af interessentkommunerne tiltrådte, reviderede årsrapport for 2013 og den pr. 31.
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december 2013 reviderede og tiltrådte Opløsningsbalance er blevet godkendt af kommunetilsynet. De fire øvrige interessentkommuner udtager deres forholdsmæssige andele af
egenkapitalen og indskyder denne i det nye samarbejde, ”krone for krone”, i henhold til
de vilkår, der er aftalt i den samtidigt hermed oprettede Sammenlægningsaftale, som udgør hoveddokumentet for etableringen af det nye Reno-Nord samarbejde

4

Betingelser – godkendelse – endelighedspåtegning.

4.1

Nærværende Aftale er fra hver af interessentkommunernes side betinget af:

1)

Tiltræden fra alle interessentkommunernes byråd.

2)

Godkendelse fra kommunetilsynet i henhold til kommunestyrelseslovens § 60, stk. 3 af
vilkårene for opløsningen af Mokana-samarbejdet (denne Opløsningsaftale og Opløsningsbalancen).

3)

Indgåelse af et nyt kommunalt fællesskab i ” I/S Reno-Nord ” mellem de anførte fire
kommuner samt efterfølgende godkendelse heraf af kommunetilsynet med dertil hørende
dokumentsæt, herunder af Sammenlægningsaftalen med tilhørende nye vedtægter og
øvrige bilag.

4.2

Eventuelle ændringskrav fra kommunetilsynet i henhold til godkendelsesbehandlingerne efter
henholdsvis afsnit 4.1, 2) og afsnit 4.1, 3) kan ikke føre til Opløsningsaftalens bortfald, men alene til en vilkårskorrektion i overensstemmelse med kommunetilsynets krav.

4.3

Når disse betingelser er opfyldt, underskriver de seks interessentkommuner en endelighedspåtegning på nærværende Opløsningsaftale.
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Bilag.

Følgende bilag indgår som en bindende og integreret del af denne Opløsningsaftale:

Bilag 1

Vedtægter for I/S Mokana (2008).

Bilag 2

Årsrapport 2012 for I/S Mokana
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..........

Som interessentkommuner:

Dato:

For Jammerbugt Kommune

_________________________

__________________________

Dato:

For Mariagerfjord Kommune:

_________________________

__________________________

Dato:

For Rebild Kommune:

_________________________

__________________________

Dato:

For Skive Kommune:

_________________________

__________________________
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Dato:

For Vesthimmerland Kommune:

_________________________

__________________________

Dato:

For Aalborg Kommune:

_________________________

__________________________

Foranstående Aftale med bilag godkendes i henhold til den kommunale styrelseslov § 60, stk. 3:

Dato:

For kommunetilsynet:

Revideret af Rambøll den 14.10.2013

Bilag 9
Oversigt over besparelsespotentiale ved fusion

Omkostningsposter
Bestyrelsesomkostninger
Direktør

Besparelses
potentiale
300.000
970.000

2 funktionschefer

1.050.000

3-4 administrative medarbejdere

1.150.000

Revisor m.v.

150.000

Administrativ drift

180.000

Interesseorganisationer

100.000

I alt kr.

3.900.000

Beregningen af besparelsespotentialet er foretaget af Rambøll og sket ud fra opgørelse over nuværende
omkostninger i de tre selskaber baseret på tal fra regnskab 2011 suppleret med konkrete lønoplysninger
indhentet fra selskaberne medio 2012.
De nuværende omkostninger er opgjort i afsnit 3.2, tabel 5 med noter i delrapport 7; Fusion,
organisatoriske forhold, august 2012.
Desuden er der i Rambølls tillægsnotat 3 (24. oktober 2012) til Fusionsrapport beregnet ovenstående
besparelsespotentiale, hvis fusionen alene omfatter Fælles Forbrænding, Mokana og Reno-Nord.
Forudsætningen for beregningen af besparelsespotentialet er, at alle de nuværende aktiviteter fra de tre
selskaber indgår i det fusionerede selskab. Som vist ovenfor findes besparelserne på områderne; ledelse
og administration. De tre selskaber har fordelt den samlede fusionsgevinst på forretningsområder ud fra
en beregning af de ledelsesmæssige og administrative omkostninger ved at drive det pågældende
forretningsområde.
2 forretningsområder er i dag kommunale tilvalgsopgaver (WEEE og Genbrug Mariagerfjord/Rebild) med
en andel af fusionsgevinsten på henholdsvis 2% ( kr. 78.000) og 20% (kr. 780.000). Hvis de to
tilvalgsområder ikke indgår i det fusionerede selskab vil det reducere muligheden for at realisere den
samlede beregnede fusionsgevinst i fuldt omfang.


































I/S Reno Nord
Direktør Henrik Skovhaug
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst

























































































































































































































































Bilag 9a: Notat om opgørelse af årlig rationaliseringsgevinst
Formål
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er det anført, at de driftsmæssige rationaliseringer ved gennemførelsen af en sammenlægning skal
fordeles mellem interessentkommunerne i henhold til bilag 1.9. I bilag 9 har Rambøll beregnet den
årlige rationaliseringsgevinst til at udgøre 3,9 mio. kr.
Vi er blevet anmodet om, at komme med et forslag til en metode til opgørelse af den årlige
realiserede driftsmæssige besparelse i den sammenlagte virksomhed i perioden 2014 - 2022.
Grundlag
Vores grundlag for opgørelsen af den driftsmæssige rationaliseringsgevinst er bilag 9 til
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august 2013. Af bilag 9 fremgår følgende rationaliseringspotentiale:
Omkostningsposter
Bestyrelsesomkostninger
Direktør
2 funktionschefer
3 –4 administrative medarbejdere
Revisor m.v.
Administrativ drift
Interesseorganisationer
I alt kr.

Beløb
300.000
970.000
1.050.000
1.150.000
150.000
180.000
100.000
3.900.000

Metode
Bestyrelsesomkostninger
Besparelsen på bestyrelsesomkostninger opgøres som forskellen mellem de samlede
bestyrelsesomkostninger realiseret i 2013 for de tre virksomheder og de årlige realiserede
bestyrelsesomkostninger i den sammenlagte virksomhed for perioden 2014 - 2022. Den
sammenlagte virksomhed vil som udgangspunkt få 15 bestyrelsesmedlemmer i henhold til
vedtægterne. Til bestyrelsesomkostninger henregnes bestyrelseshonorar, godtgørelse for
transport og øvrige direkte relaterede bestyrelsesomkostninger.
Direktør
Der er på nuværende tidspunkt ansat to direktører i de tre virksomheder. Der vil fremadrettet kun
være ansat en direktør i den sammenlagte virksomhed. Besparelsen vedrørende den fratrådte
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direktør opgøres som den samlede direktørløn i 2013 indeholdende løn, pension, betaling for
personalegoder m.v. Det opgjorte beløb anses for den fremtidige årlige besparelse indtil 2022 med
undtagelse af 2014, da fratrædelsen først forventes at ske i løbet af 2014. Besparelsen i 2014
opgøres derfor som forskellen mellem den realiserede omkostning i 2013 og 2014.
2 funktionschefer
Det forventes, at 2 funktionschefer fratræder deres stilling i den sammenlagte virksomhed.
Besparelsen vedrørende de 2 funktionschefer opgøres som den samlede lønomkostninger til de
pågældende i 2013 indeholdende løn, pension, betaling for personalegoder m.v. Det opgjorte
beløb anses for den fremtidige årlige besparelse indtil 2022 med undtagelse af 2014, da
fratrædelserne først forventes at ske i løbet af 2014. Besparelsen i 2014 opgøres derfor som
forskellen mellem den realiserede omkostning i 2013 og 2014.
3 –4 administrative medarbejdere
Der forventes, at 3 –4 administrative medarbejdere fratræder deres stilling i den sammenlagte
virksomhed. Besparelsen vedrørende disse medarbejdere opgøres som den samlede
lønomkostninger til de pågældende i 2013 indeholdende løn, pension, betaling for personalegoder
m.v. Det opgjorte beløb anses for den fremtidige årlige besparelse indtil 2022 med undtagelse af
2014, da fratrædelserne først forventes at ske i løbet af 2014. Besparelsen i 2014 opgøres derfor
som forskellen mellem den realiserede omkostning i 2013 og 2014.
Revisor m.v.
Besparelse på revisorer m.v. omfatter besparelse på revisionshonorar, advokater og andre
eksterne rådgivere. Der er i beregningen af besparelsen set bort fra omkostninger til de nævnte
eksterne rådgivere afholdt som en del af sammenlægningen af de tre virksomheder. Der skal være
tale om omkostninger, der falder bort som en følge af fusionen, hvorfor f.eks. advokatomkostninger
til en retssag, som er endeligt afsluttet og omkostningsført i 2013 ikke skal indgå i beregningen af
besparelsen. Den faktiske besparelse opgøres som forskellen mellem de realiserede omkostninger
i de tre virksomheder i 2013 og de årligt realiserede omkostninger i den sammenlagte virksomhed i
perioden 2014 - 2022.
Administrativ drift
Besparelsen på administrativ drift vedrører lukning af kontoret i Hobro og en overflytning af
administrationen til Aalborg. Der forventes besparelser på kontorholdsomkostninger, el, varme og
IT-assistance m.v. Besparelse beregnes som de realiserede omkostninger ved administrativ drift i
Hobro i 2013 fratrukket de faktiske årlige omkostninger realiseret i perioden 2014 - 2022. På
nuværende tidspunkt forventes ikke væsentlige forøget omkostninger til administrativ drift i Aalborg
efter sammenlægningen af administrationen. Ved en eventuel udlejning af kontoret i Hobro til 3.
mand indregnes nettoindtægten i den samlede besparelse.
Interesseorganisationer
Besparelsen på interesseorganisationer vedrører medlemskaber m.v. heraf. Den væsentligste
omkostning er medlemsskabet af Dansk Affaldsforening. Den faktiske besparelse opgøres som
forskellen mellem de realiserede omkostninger i de tre virksomheder i 2013 og de realiserede
årlige omkostninger i den sammenlagte virksomhed i perioden 2014 - 2022.
Forudsætning
Det er efter vores oplysninger ikke på nuværende tidspunkt bestemt, hvilke medarbejdere der
fratræder i den sammenlagte virksomhed. Det er en forudsætning for vores opgørelse, at vi
orienteres om, hvilke medarbejdere der fratræder.
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I relation til omkostningsposterne revisor m.v., administrativ drift og interesseorganisationer skal
der umiddelbart efter udarbejdelsen af årsrapporterne for de tre virksomheder for 2013 helt konkret
afgøres, hvilke konkrete omkostninger, der skal indgå i beregningen, og hvilke finanskonti, hvorpå
disse omkostninger bogføres. Dette skal sikre en korrekt måling af besparelsen i de kommende år.
Sammenlægningsomkostninger i form af rådgiverhonorarer modregnes ikke i den årlige
rationaliseringsgevinst. Øvrige engangsomkostninger til it, flytning, indretning af nye kontorer og
andre tilsvarende engangsomkostninger, der direkte kan henføres til sammenlægningen,
modregnes i den årlige rationaliseringsgevinst for 2014 og 2015.
Efterfølgende ændring i beregning af rationaliseringsgevinst
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den beregnede rationaliseringsgevinst på 3,9 mio. kr. skal godkendes af bestyrelsen.
Dette er f.eks. tilfældet, hvis kun 1 funktionschef fratræder som følge af sammenlægningen.
Bestyrelsen skal så godkende, at rationaliseringsgevinsten så kun kan beregnes til f.eks. 3,4 mio.
kr. Det samme vil være tilfældet, hvis der efterfølgende sker ansættelse af nye medarbejdere til
varetagelse af samme arbejdsopgaver, som tidligere blev foretaget af fratrådte medarbejdere. En
eventuel forøgelse af den nuværende direktørløn som følge af samarbejdsudvidelsen vil også
være omfattet af minoritetsbestemmelsen.
Fordeling af rationaliseringsgevinst
Den beregnede årlige faktiske rationaliseringsgevinst fordeles til interessentkommunerne i henhold
til bilag 1.9 til sammenl
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Afslutning
Nærværende notat er udarbejdet i samarbejde mellem statsautoriseret revisor Peter Wulff
Andersen, der repræsenterer I/S Fælles Forbrænding samt statsautoriseret revisor Morten
Jeppesen, der repræsenterer I/S Reno Nord og I/S Mokana.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen















































Morten Jeppesen
statsautoriseret revisor

BDO Kommunernes Revision
Godkendt Revisionsaktieselskab

Peter Wulff Andersen
statsautoriseret revisor

