Byrådet
Udskrift af beslutningsprotokollen
Mødet den 16.12.2013
Punkt 5.

Sammenlægning af I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana.
2012-10308.
Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender det fremsendte materiale som grundlag for en
sammenlægning af de tre affaldsselskaber I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana.
Såfremt byrådet beslutter en sammenlægning af de tre selskaber, anbefaler Forsyningsudvalget, at
det sker under forudsætning af følgende:
at Randers Kommune accepterer tillægsaftalen,
at Vesthimmerland Kommune accepterer udtræden af eller en samarbejdsaftale med det nye I/S
Reno-Nord,
at Det nye I/S Reno-Nord etableres efter godkendelse i Statsforvaltningen med tilbagevirkende
kraft pr. 1. januar 2014, og
at I/S Mokana og I/S Reno-Nord opløses med tilbagevirkende kraft pr. 31. december 2013 efter
Statsforvaltningens godkendelse af det nye I/S Reno-Nord.
Arne Brøndum Schade, Inge Ibsen Fomcenco og Vibeke Merete Gamst var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
1. Baggrund
KKR Nordjylland har i en periode frem til 2011 arbejdet med fremtidsperspektiverne for den nordjyske affaldsforbrændingssektor mv., og primo 2012 besluttede KKR at opfordre relevante interessentkommune-grupperinger til at finde sammen med henblik på nærmere drøftelser af samarbejdsmuligheder/fusionsmuligheder.
Dette medførte, at borgmestrene for Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerlands og Aalborg Kommuner (Borgmesterkredsen) på et møde i februar 2012 besluttede, at der
skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag, som skulle muliggøre, at affaldshåndtering og forbrænding samles i det omfang, interessentkommuner og selskaber er interesseret heri, samt at I/S Fælles
Forbrænding og Renovest I/S kunne indgå i en fusion med I/S Reno-Nord med det mål at sikre en
effektiv og fremtidssikret affaldssektor i Aalborg-/Himmerlandsområdet. Der blev udarbejdet en
række konsulentrapporter, som beskrev diverse tekniske, økonomiske og organisatoriske forhold,
herunder muligheden for at opnå en fusionsgevinst.
På baggrund af dette arbejde besluttede Aalborg, Jammerbugt og Mariagerfjord Kommuner, at de
ønskede at arbejde videre med processen med henblik på en fusion ind i I/S Reno-Nord, fusionen
skulle omfatte alle dele af de berørte kommuner. Brønderslev og Rebild Kommuner ønskede at del-
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tage i fusionsprocessen, men kun for den del af kommunen, der allerede er med i I/S Reno-Nord i
dag, det vil sige henholdsvis Dronninglund- og Skørpingområdet. Alle kommuner ønskede, at I/S
Mokana medfusioneres. Vesthimmerlands Kommune ønskede ikke at deltage i en fusionsproces, og
dermed var det udelukkende I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana (herefter Det
fusionerende Selskab), som skulle indgå i fusionsarbejdet.
2. Involverede kommuner
Ejerkredsen i det hidtidige I/S Reno-Nord er identisk med den nye ejerkreds og omfatter Aalborg,
Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Brønderslev Kommuner.
Ejerkredsen i I/S Fælles Forbrænding har hidtil været Mariagerfjord, Rebild og Randers Kommuner. Mariagerfjord og Rebild Kommuner indgår i Det fusionerende Selskab. Der er derfor taget kontakt til Randers Kommune for at igangsætte en proces for at gøre det muligt at sammenlægge de tre
selskaber. Sagen er endnu ikke politisk behandlet i Randers Kommune.
Ejerkredsen i det hidtidige I/S Mokana er Aalborg, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerlands og Skive Kommuner. Skive og Vesthimmerlands Kommuner er kontaktet med henblik på
at finde en løsning, der kan sikre en fusion af de tre selskaber. Skive Kommune har godkendt et
forslag, Vesthimmerlands Kommune har endnu ikke behandlet sagen politisk.
Det fusionerede selskab vil, efter den 1. januar 2016 når fusionsprocessen er fuldt gennemført, omfatte kommunerne Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg med følgende områder:
 Aalborg: Udvider deltagelsen til at omfatte hele kommunen
 Brønderslev: Udvider ikke sin deltagelse, men fortsætter med opgaveomfang, der svarer til tidligere Dronninglund Kommune
 Jammerbugt: Udvider sin deltagelse til at omfatte hele kommunen
 Mariagerfjord: Udvider sin deltagelse til at omfatte hele kommunen
 Rebild: Udvider ikke sin deltagelse, men fortsætter med et opgaveomfang, svarende til tidligere
Skørping Kommune.
Følgende kommuner er desuden berørt af processen, idet de er involveret i et eller flere af de nuværende affaldsselskaber:
 Vesthimmerland (Interessent i I/S Mokana)
 Skive (Interessent i I/S Mokana)
 Randers (Interessent i I/S Fælles Forbrænding).
Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune går ikke med i det nye I/S Reno-Nord samarbejde.
Randers Kommune er derimod bundet af en leveringsforpligtigelse for forbrændingsegnet affald, og
indgår derfor i årene 2014 og 2015 med de opgaver, som hidtil har været overført til I/S Fælles Forbrænding. Vilkår for udtrædelse er indarbejdet i bilag til Sammenlægningsaftalen.
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Det forudsættes, at der udarbejdes en samarbejdsaftale med Skive og Vesthimmerlands Kommuner,
hvori vilkårene for aflevering af farligt affald til I/S Mokana mm. fastlægges, og at de to kommuner
fortsat kan levere farligt affald til Det fusionerende Selskab på samme vilkår som hidtil.
3. Forretningsgrundlag for det fusionerede selskab
Det fusionerende selskab har udviklet et forretningsgrundlag, som skal udgøre grundlaget for en
dynamisk udvikling af organisation og forretningsmodel for det fusionerede selskab. Forretningsgrundlaget tager udgangspunkt i de hidtidige opgavebeskrivelser for de tre selskaber, og der sondres
mellem kerneopgaver, som alle i ejerkredsen placerer i det nye selskab, og opgaver som kan kompetenceoverdrages efter beslutning i de enkelte kommuner (tilkøbsopgaver).
Kerneopgaverne er følgende:
 Forbrænding af affald, herunder drift af forbrændingsanlæg i Aalborg og Hobro med affaldsmodtagelse, produktion af el (Aalborg) og varme (Hobro og Aalborg), bortskaffelse af restprodukter samt øvrige tilknyttede opgaver
 Alle opgaver vedrørende drift og ejerskab af kontrolleret losseplads, herunder affaldsmodtagelse, sorteringsopgaver i direkte tilknytning til deponiet og deponeringer, også af særlige affaldsfraktioner.
Tilkøbsopgaverne er som udgangspunkt:
 Indsamling og håndtering af farligt affald (I/S Mokanas hidtidige opgaver)
 Drift af betonknuseanlæg
 Drift af WEEE ordning (Aalborg Kommune)
 Drift af en række ordninger som I/S Fællesforbrænding hidtil har varetaget for Mariagerfjord
Kommune, herunder genbrugspladser, indsamlingsordninger, sorteringsanlæg mv. En beskrivelse af det mere præcise omfang er under udarbejdelse.
4. Materiale
Det fusionerende selskab har udarbejdet en række dokumenter, der tilsammen udgør materialet, som
ligger til grund for en sammenlægning af de tre selskaber.
Forhold vedrørende hæftelse mv. er indarbejdet i henholdsvis vedtægter og Sammenlægningsaftalen. Borgmesterkredsens teknikergruppe har gennem hele forløbet fungeret som følgegruppe for Det
fusionerende Selskabs arbejde.
Det samlede materiale består af følgende dokumenter:
 Sammenlægningsaftale
 Bilag 1: Vedtægter for det nye I/S Reno-Nord
 Bilag 1.1 til vedtægter for ”I/S Reno-Nord” – forbrændingsopgaver
 Bilag 1.2 til vedtægter for ”I/S Reno-Nord” – deponeringsopgaver
 Bilag 1.3 til vedtægter for ”I/S Reno-Nord” – betonknusningsopgaver
 Bilag 1.4 til vedtægter for ”I/S Reno-Nord” – farligt affald
 Bilag 1.5: Kørselsudligningsordning
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Bilag 1.5.1: Kompensationsordning - Supplement til kørselsudligningsordning
Bilag 1.6: Områdekort, inklusiv tabel med fordelingsnøgler
Bilag 1.7: Områdekort
Bilag 1.8: Opgaveoverførselsaftale, Mariagerfjord Kommune
Bilag 1.9: Fordeling af fusionsgevinst
Bilag 1.10: Markedspris / Dækningsbidrag
Bilag 2.1: Vedtægter for I/S Reno-Nord
Bilag 2.2: Vedtægter for I/S Fællesforbrænding
Bilag 2.3: Vedtægter for I/S Mokana
Bilag 2.4: Opgaveoverførselsaftale for elektronikaffald (Aalborg Kommune)
Bilag 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4: Områdekort
Bilag 4: Tillægsaftale vedrørende Randers og Rebild Kommuner
Bilag B til bilag 4
Bilag 5.1 – 5.3: Årsrapporter
Bilag 6: Retningslinjer for åbningsbalance pr. 1. januar 2014
Bilag 6.1: Økonomiske samarbejdsprincipper
Bilag 7: Model til beregning af stam- og indskudskapital samt fordeling af hypotetisk merværdi
Bilag 8.1: Opløsningsaftale for I/S Reno-Nord
Bilag 8.2: Opløsningsaftale for I/S Fællesforbrænding
Bilag 8.3: Opløsningsaftale for I/S Mokana
Bilag 9: Oversigt over besparelsespotentiale (Rationaliseringsgevinsten)
Bilag 9a: Revisornotat om opgørelse af rationaliseringsgevinsten.

5. Forudsætninger
Borgmesterkredsen har ved processens begyndelse besluttet en række forudsætninger, der skulle
ligge til grund for en sammenlægning af de tre selskaber.







Selskabet etableres pr. 1. januar 2014, så der fra dette tidspunkt kun er én bestyrelse, hvilket er
sammenfaldende med en ny kommunevalgsperiode og dermed de nye byråd
Der laves først fælles regnskab mm. (den økonomiske fusion) ved udgangen af 2015, jf. bl.a.
muligheden for at udtræde af selskaber samt ophør af diverse aftaler om levering af affald på
dette tidspunkt. Der skal således i en to-årig periode fortsat udarbejdes separate delregnskaber
for hvert af de tre nuværende selskabers aktiviteter
Selskabet skal kunne varetage opgaver ud over kerneopgaverne, som er forbrænding og deponering, i egenskab af specialkommune, så det sker som tilkøb i forhold til den enkelte kommune efter ”hvile-i-sig-selv”-princippet for den enkelte aktivitet
Varmeprisen skal fortsat udregnes/fastsættes for de enkelte varmeproducerende anlæg, og prisen afspejles i de lokale aftaler om aftag af varme. Varmeforbrugerne skal ikke betale for, at
der sker en omorganisering i affaldssektoren i form af højere varmepriser
Alle varmeplanmæssige aftaler og overenskomster skal også fremadrettet respekteres og overholdes
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I/S Reno-Nord er det fortsættende selskab. Det fusionerende selskabs vedtægter skal tage udgangspunkt i I/S Reno-Nords vedtægter, idet der dog tillige kan være relevante elementer fra de
to andre selskabers vedtægter
De enkelte interessentkommuner i det fortsættende selskab – efter udligning ved selve fusionen
– skal have ejerskab, hæftelse og repræsentation, heri i forhold til deres indbyggertal udregnet
efter en nøjere beskrevet fordelingsnøgle
Grundforudsætningen for et nyt selskab er fortsat, at borgerne i alle interessentkommunerne
efter en sammenlægning af affaldsselskaber skal stilles mindst lige så godt som med den nuværende organisering af affaldssektoren i Nordjylland, både i forhold til økonomi og miljø
I forbindelse med den første byrådsbehandling i Mariagerfjord Kommune blev det besluttet, at
det var en forudsætning, at der fortsat skulle brændes affald på I/S Fælles Forbrænding i Hobro.
Borgmesterkredsen har efterfølgende tilsluttet sig dette som en forudsætning.

6. Mindretalsbeskyttelse
Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Brønderslev Kommuner har ønsket en mindretalsbeskyttelse
i forbindelse med indgåelse og ændring af overenskomst mellem Aalborg Forsyning, Varme og
interessentskabet vedrørende levering af fjernvarme.
Borgmesterkredsen har anbefalet, at der indarbejdes et 2/3 flertal i vedtægtsforslaget. I de eksisterende vedtægter er der ingen mindretalsbeskyttelse.
Desuden er der indbygget andre mindretalsbeskyttelser i vedtægterne, herunder vedrørende vedtægtsændringer, kapitalindskud og opløsning af selskabet.
6.1 Konsekvens for Aalborg Kommune
Det kan blive vanskeligere at indgå en ny aftale eller genforhandle aftalen, og der kan opstå pres på
varmeprisen, så den ikke længere er attraktiv. Opnås der ikke enighed, kan sagen indbringes for
Energitilsynet. I dag har I/S Reno-Nord i henhold til varmeplanen pligt til at levere varme til Aalborg Forsyning, Varme, og Aalborg Forsyning, Varme har pligt til at aftage varmen.
Aalborg Forsyning, Varme har en forpligtelse til at levere varmen billigst muligt til forbrugerne –
og dermed en forpligtelse til at købe varmen hos de producenter, der kan levere til den laveste pris.
7. Kørselsudligning
Kørselsudligningen videreføres stort set i samme form, som den praktiseres i I/S Reno-Nord i dag.
Den primære forskel er, at sommerhuse er medregnet i tyngdepunkterne. Udgangspunktet for kørselsudligning er, at kommunerne har samme udgift til at få behandlet et ton affald. Kørselsudligningen er baseret på befolkningsmæssige tyngdepunkter i kommunerne.
Alle interessentkommuner indgår i kørselsudligningen. Jammerbugt, Rebild, Brønderslev og Aalborgs tyngdepunkter regnes i forhold til anlægget i Aalborg. Mariagerfjords tyngdepunkt regnes i
forhold til anlægget i Hobro. Hvis det eventuelt senere (inden 2022) besluttes at nedlægge forbrændingsanlægget i Hobro, skal kørselsudligningsordningen justeres, idet der skal tages højde for
Borgmesterkredsens beslutning om, at affald fra Hobro og Mariager prismæssigt kan betragtes som
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frit affald (og dermed indvejes til markedsprisen, som ligger under dagrenovationsprisen på I/S Reno-Nord), men at Mariagerfjord Kommune i så fald afholder omkostningerne ved transport af affald
fra disse områder til Aalborg.
Der bliver desuden kørselsudlignet på det affald, der kommer fra de nye områder Brovst, Fjerritslev, Hadsund og Nibe, og som er omfattet af dækningsbidrags-modellen, jf. afsnit 8.
Frem til 2016 vil den eksisterende kørselsudligning blive benyttet som beregningsgrundlag, idet
eksisterende leveringsaftaler fortsat er gældende i denne periode.
7.1 Konsekvenser for Aalborg Kommune
Hidtil har Aalborg Kommune betalt i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. pr. år til kørselsudligningen. Da
flere af interessentkommunernes tyngdepunkter kommer længere væk, og da sommerhuse indgår i
beregningen, betyder det, at Aalborg Kommune fremover får en udgift i størrelsesordenen 1,6 mio.
kr. pr. år. Denne ekstraudgift skal pålægges gebyrerne på dagrenovation.
8. Dækningsbidrag
Begrebet øget dækningsbidrag svarer til den mer-indtjening, som fremkommer ved, at affald fra
interessenters områder, der i dag ikke er en del af I/S Reno-Nord eller I/S Fællesforbrænding, indgår i Det fusionerende Selskab, og dermed indvejes til samme takst som interessentaffald, dvs. til
takster, der p.t. ligger væsentligt over markedspris. Mer-indtjeningen 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.
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. I Aalborg Kommune er det den affaldsmængde, der
stammer fra Nibe-området, som først fra 1. januar 2016 bliver en del af det nye I/S Reno-Nord. Begrebet ”dækningsbidragsmodellen” er derfor synonymt med ”markedsprisen”, men dog minimum
kostprisen. Denne pris fastsættes med udgangspunkt i den markedspris, som I/S 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 frie marked og på den anden side, og
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.
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8.1 Konsekvens for Aalborg Kommune
Hvis der ikke blev kompenseret for det øgede dækningsbidrag (for affald fra Nibe-området), ville
det betyde en ekstra udgift for Aalborg Kommune i størrelsesordenen 760.000 kr. pr. år, da kommunen forpligter sig til at levere den samlede affaldsmængde til I/S Reno-Nord, og dette uden dækningsbidraget skulle ske til I/S Reno-Nords indvejningspris for dagrenovation, som er højere end
markedsprisen.
9. Fusionsgevinst
Konsulentrapporterne om tekniske, økonomiske og organisatoriske forhold har vist, at fusionen vil
udløse en rationaliseringsgevinst på cirka 3,9 mio. kr. årligt. Langt størstedelen af denne gevinst
opstår inden for det organisatoriske område i form af besparelser på hovedsageligt administration
og ledelse.
Affaldssidens andel af de reducerede omkostninger vil som udgangspunkt medføre lavere affaldsbehandlingspriser.
Spørgsmålet om fordelingen af de besparelser, som vil blive et resultat af en sammenlægning til et
nyt og udvidet I/S Reno-Nord, har været genstand for indgående drøftelser mellem parterne, idet det
bl.a. er opnåelsen af en økonomisk gevinst, som udgør det væsentlige grundlag for sammenlægningen af de tre affaldsselskaber for nogle af kommunerne, mens også værdier som forøgelse af de
faste leverancer af forbrændingsegnet affald til forbrændingsanlæggene og mulighederne for et udvidet samarbejde i det hele taget også har spillet ind. Denne fordeling af en sådan ”fusionsgevinst”
indgår derfor som et centralt forhandlingstema i afgørelsen af, om sammenlægningen bliver en realitet.
I forlængelse af aftaler i Borgmesterkredsen er der indarbejdet principper i Sammenlægningsaftalen,
som sikrer, at affaldssidens del af fusionsgevinsten inden for forbrændingsområdet tilgår Jammerbugt, Mariagerfjord, Brønderslev og Rebild Kommuner i form af lavere priser på dagrenovation for
disse kommuner. Aalborg Kommune får ikke del i denne gevinst.
For de øvrige forretningsområder udmønter fusionsgevinsten sig i form af takstreduktioner inden
for de enkelte områder.
Aalborg Forsyning, Varme har en overenskomst med I/S Reno-Nord, som sikrer, at Aalborg Forsyning, Varme har pligt til at aftage den varme, der produceres på I/S Reno-Nord, og I/S Reno-Nord
har pligt til at afsætte varmen til Aalborg Forsyning, Varme. Udgangspunktet er, at prisen på varme
skal være omkostningsægte. Varmeprisen fastsættes i henhold til Varmeforsyningslovens bestemmelser, og den fastsættes som en andel af de faktiske udgifter og indtægter. I tilfælde af en fusion
vil I/S Reno-Nords fællesudgifter falde, hvilket vil betyde, at varmesidens andel ligeledes vil falde i
overensstemmelse med, at prisen skal være omkostningsægte. På samme måde deltager varmesiden
ved stigende fællesudgifter, eller hvis affaldsgrundlaget falder, så fællesudgifterne skal fordeles på
færre ton/mindre varmemængde. Affaldssiden har således en fordel af en sikkerhed for afsætning af
varmen og af, at varmesiden i dag bidrager til at være medfinansierende på fællesudgifterne. Over-
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slagsmæssigt og under en række forudsætninger betyder den faste afsætning af varme, at indvejningsprisen på I/S Reno-Nord reduceres i størrelsesordenen 220 kr. pr. ton.
I tilfælde af en fusion forventes fællesudgifterne at falde, og en del af denne gevinst vil derfor, jf.
ovenfor, tilfalde varmesiden, i form af lavere fællesudgifter.
I fusionsprocessen har det været diskuteret, hvorvidt det er lovligt, at varmesidens andel af fusionsgevinsten overføres til dagrenovationskunderne i fire af de fem kommuner, som indgår i fusionen.
Aalborg Kommune er ikke afvisende over for at afgive den del af fusionsgevinsten, forudsat at det
er lovligt. Der er behov for at få afklaret dette i forhold til Varmeforsyningsloven, og det er derfor
besluttet, at såfremt fusionen mellem de tre selskaber bliver en realitet, vil Aalborg Forsyning,
Varme skrive til Energitilsynet med henblik på en afklaring af dette emne.
9.1 Konsekvens for Aalborg Kommune
Aalborg Kommune afgiver sin del af fusionsgevinsten (affaldssidens andel af forbrændingsgevinsten) til de fire øvrige ejerkommuner. I konsulentens rapporter udgør denne gevinst i alt 975.000 kr.
pr. år for alle interessenterne, og Aalborg Kommunes andel svarer til ca. 760.000 kr. pr. år. Dette
beløb afgiver Aalborg Kommune til Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Brønderslev Kommuner, hvilket betyder en besparelse for disse fire kommuner på ca. 34 kr. pr. ton dagrenovation.
Varmesidens andel af fusionsgevinsten er beregnet til ca. 975.000 kr. pr. år. på anlæggene i Hobro
og Aalborg. Anlægget i Aalborg vil ud af denne sum få en gevinst i størrelsesordenen 850.000 kr.
pr. år. Hvis Energitilsynet, mod forvaltningens og de rådgivende advokaters forventning, afgør, at
det er lovligt at give varmesidens del af fusionsgevinsten (som tilfalder varmekunderne i Aalborg
Kommune i form af en lavere varmepris) til affaldskunderne i de fire øvrige kommuner Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Brønderslev Kommuner, vil disse fire kommuner modtage yderligere ca. 850.000 kr. pr. år i form af lavere dagrenovationspriser.
De ca. 2 mio. kr., som genereres som fusionsgevinst i diverse ”hvile-i-sig-selv”-aktiviteter, som
deponi, farligt affald, håndtering af elektronik osv., vil komme alle kommunerne, inkl. Aalborg
Kommune, til gode i form af lavere behandlingspriser.
10. Kompensationsordning - Supplement til kørselsudligningsordning
På det sidste møde i Borgmesterkredsen blev det politisk besluttet, at hvis Energitilsynet siger nej til
at lade varmesidens andel af fusionsgevinsten på forbrændingsdelen tilfalde affaldssiden, så skal der
ske en godtgørelse via en justering af kørselsudligningsordningen, der i det foreliggende forslag er
baseret på "hvile-i-sig-selv"-princippet. Dette element er indarbejdet i Sammenlægningsaftalen.
Det betyder, at den del af fusionsgevinsten, som tilfalder varmekunderne hos henholdsvis I/S RenoNord og I/S Fælles Forbrænding, skal kompenseres af Mariagerfjord og Aalborg Kommuner med et
tilsvarende beløb til fordeling i fire af de fem ejerkommuner; Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og
Brønderslev Kommuner.
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Dette er i materialet beskrevet som en kompensationsordning; et supplement til kørselsudligningsordningen.
10.1. Konsekvenser for Aalborg Kommune
Kompensationsordningen betyder, at Aalborg Kommunes affaldskunder skal betale yderligere ca.
850.000 kr. pr. år til affaldskunderne i Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Brønderslev Kommuner, jf. andet afsnit i punkt 9.1.
Der er dermed tale om en ordning, hvor man via en kørselsudligningsordning flytter penge fra én
kommunes affaldskunder til en anden kommunes affaldskunder. Advokaten for det nye I/S RenoNord har i det medsendte juridiske bilag, punkt 1.5, udtalt sig om "almindelige kommunalretlige
grundsætninger, herunder forbuddet mod at give økonomisk støtte til andre kommuner uden lovhjemmel" – en lovhjemmel, der efter forvaltningens opfattelse ikke eksisterer på dette område.
Dermed er advokatens holdning samstemmende med forvaltningens holdning om, at en sådan ordning ikke vil være lovmedholdelig.
11. Tidsplan
Det er en betingelse for, at fusionen kan gennemføres, at der sker en godkendelse i alle involverede
kommuner. Det er desuden en betingelse, at Statsforvaltningen godkender vilkårene for opløsning
af de nuværende selskaber og Sammenlægningsaftalen med alle tilhørende bilag, herunder også
vedtægterne for det nye I/S Reno-Nord.
Den politiske behandling i de fem ejerkommuner forventes at ske inden udgangen af 2013.
Desuden afventes en politisk afklaring i henholdsvis Randers og Vesthimmerlands Kommuner.
Denne behandling forventes ligeledes at ske inden udgangen af 2013.
Henvendelsen til Energitilsynet vil ske efter den politiske godkendelse i samtlige kommuner.
Efter godkendelse i samtlige kommuner sendes materialet til Statsforvaltningen, der er det kommunale tilsyn. Dette forventes at ske i 2014. Godkender Statsforvaltningen Sammenlægningsaftalen,
vedtægterne og de medfølgende bilag kan fusionen ske med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar
2014.
12. Afslutning
Såfremt byrådet beslutter en sammenlægning af de tre selskaber, anbefaler Forsyningsudvalget, at
det sker under forudsætning af følgende:
at Randers Kommune accepterer tillægsaftalen,
at Vesthimmerland Kommune accepterer udtræden af eller en samarbejdsaftale med det nye I/S
Reno-Nord,
at Det nye I/S Reno-Nord etableres efter godkendelse i Statsforvaltningen med tilbagevirkende
kraft pr. 1. januar 2014, og
at I/S Mokana og I/S Reno-Nord opløses med tilbagevirkende kraft pr. 31. december 2013 efter
Statsforvaltningens godkendelse af det nye I/S Reno-Nord.
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Følgende bilag er vedhæftet:

Bilag 1: Samlet materiale - sammenlægning af I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana
Bilag 2: Juridisk notat fra Berg Advokater om bestemmelser i Sammenlægningsaftalen og vedtægter vedr. fordeling af fusionsgevinsten
Beslutning:
Godkendt.

Byrådet
Udskrift af beslutningsprotokollen
Mødet den 16.12.2013

