Magistraten

Punkt 4.

Godkendelse af tillægsbevilling vedrørende skadesløsholdelse af I/S RenoNord og
udlæg for administrative omkostninger ift. virksomheden IF Recycling
2017-037935
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling til,
at Aalborg Kommune holder I/S Reno-Nord skadesløs for i alt 4,0 mio. kr., og
at dække Miljø- og Energiforvaltningens ekstraordinære udlæg til sagsomkostninger på i alt 1,9 mio. kr.
Lars Peter Frisk og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Punktet blev behandlet i Budgetforligspartiernes møde den 3. juni 2019 (punkt 9), hvor det blev tiltrådt, at der
gives tillægsbevilling i 2019 på 5,9 mio. kr. til dækning for skadesløsholdelse af I/S Reno-Nord for lovlig
bortskaffelse af shredderfluff affaldet sammen med øvrige udgifter afholdt af I/S Reno-Nord til IFR-sagen
samt administrative omkostninger ved sagen.
I møde i Budgetforligspartierne den 4. december 2017, lukket punkt 10 og Magistratens møde den 11.
december 2017, lukket punkt 9 blev det godkendt, at forvaltningen bemyndiges til på vegne af Aalborg
Kommune at holde I/S Reno-Nord skadesløs i forhold til deres andel af indgået principaftale med parterne i
sagen om virksomheden IF Recycling (IFR), som omfatter I/S Reno-Nord, Aalborg Havn og Metallco Stene
AS om bortskaffelse af alt shredderfluff affald importeret af IFR fra Norge, dog således at
skadesløsholdelsen maksimalt kan indebære en omkostning for Aalborg Kommune på op til 3,5 mio. kr.
Budgetforligspartierne blev senere i møde den 30. april 2018 orienteret om, at omkostningerne til at holde I/S
Reno-Nord skadesløs kunne blive op til 1,2 mio. kr. højere på grund af mere ophobet affald end først
antaget, således at den samlede udgift kunne blive op til 4,7 mio. kr.
Alt shredderfluff affaldet er, som aftalt i principaftalen, afskibet retur til Norge, dog med undtagelse af 50-75
ton affald, som bliver sendt til forbrænding ved I/S Reno-Nord. Udgifterne hertil afholdes af Aalborg Havn og
I/S Reno-Nord.
De samlede udgifter til bortskaffelse af shredderfluff affaldet til lovlig håndtering i Norge bliver på i alt 14,0
mio. kr. Som en del af principaftalen er det aftalt, at I/S Reno-Nord og Aalborg Havn tilsammen dækker 35%
af de samlede omkostninger, svarende til 4,9 mio. kr.
Det er efterfølgende aftalt mellem I/S Reno-Nord og Aalborg Havn, at I/S Reno-Nord afholder 60% og
Aalborg Havn 40% af deres andel på 35% af de samlede faktiske omkostninger.
Dette betyder, at Reno Nords andel af de samlede udgifter udgør 3,2 mio. kr. inklusive forbrænding af de
resterende 50-75 ton affald.
Herudover fremgår det af aftalen med I/S Reno-Nord, at deres øvrige udgifter vedrørende affaldet på
deponeringsanlægget i Rærup også afholdes af Aalborg Kommune. Dette beløb udgør i størrelsesorden 0,8
mio. kr. og dækker over håndtering af affaldet i Rærup ved selve branden i november 2016, omkostninger til
advokat samt forskel i deponeringsafgift til staten ved ind- og udvejning, som endnu ikke er endelig opgjort.
Det samlede beløb, som I/S Reno-Nord skal holdes skadesløs for, bliver 4,0 mio. kr.
Administrative omkostninger ved sagen
I mødet i Budgetforligspartierne den 4. december 2017, lukket punkt 10 og Magistratens møde den 11.
december 2017, lukket punkt 9 blev det godkendt, at der senere tages stilling til den interne
omkostningsfordeling for så vidt, angår Miljø- og Energiforvaltningens omkostninger til juridisk bistand,
ekstraordinær sagsbehandling tilknyttet sagen samt miljøvagtsudgifter tilknyttet bistand til
beredskabet/brandslukningen på op til 2 mio. kr.
Miljø- og Energiforvaltningen har brugt mange ressourcer på sagen. Dels har det været vigtigt for
forvaltningen at begrænse Aalborg Kommunes udgifter i forbindelse med sagen mest mulig, og dels har der
været behov for hyppige tilsyn med IFR for at sikre miljøbeskyttelsesniveauet og efterfølgende korrekt
håndtering af shredderfluff affaldet.
De samlede administrative omkostninger til IFR-sagen er opgjort til 1,9 mio. kr. Beløbet dækker over udgifter
til ekstern juridisk bistand og ekstern miljøkonsulent, miljøvagtsudgifter til branden, uerholdelige regningskrav
til IFR på brugerbetaling i forbindelse med sagsbehandling samt udgifter til sagsbehandling, hvortil der skulle
have været opkrævet brugerbetaling. Det er vurderet, at en 1/3-del af advokatudgifterne betalt af Aalborg
Kommune vedrører skadesløsholdelse af I/S Reno-Nord, hvorfor beløbet er indeholdt deri.
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Budgetforligspartierne har samlet tiltrådt en økonomisk ramme på i alt 6,7 mio. kr. til IFR-sagen. De samlede
udgifter bliver på 5,9 mio. kr., og dermed en mindre udgift på 0,8 mio. kr.
Tiltrådt af
Budgetforligsparti
erne og
Magistraten
Mio. kr.
4,7

Faktiske
udgifter

Administrative omkostninger

2,0

1,9

Total

6,7

5,9

Skadesløsholdelse af I/S Reno-Nord for lovlig
bortskaffelse af shredderfluff affaldet samt øvrige
udgifter afholdt af I/S Reno-Nord, ifølge aftale

Mio. kr.
4,0

Enkelte af udgifterne er på nuværende tidspunkt ikke endelig opgjort, men forventes afklaret inden
sommerferien. Det vurderes, at de endelige afregningsbeløb kun vil give mindre afvigelser i forhold til
opgørelsen på nuværende tidspunkt.
Baggrund
Virksomheden IF Recycling (IFR), som i dag er erklæret konkurs, har importeret affald fra Norge og ulovligt
oplagret shredderfluff affaldet inden for Aalborg Kommune på adresserne Gasværksvej og Savannevej. På
begge adresser havde IFR lejet arealerne. På trods af intensiv håndhævelse af de ulovlige forhold lykkedes
det ikke for Aalborg Kommune som miljømyndighed at få de ulovlige oplag fjernet, inden virksomheden IFR
blev erklæret konkurs i marts 2017. Dertil kommer, at det ulovlige oplag på Gasværksvej, i forbindelse med
en brand i november 2016, blev overført til midlertidigt oplag på I/S Reno-Nords deponeringsanlæg i Rærup
som nødvendig del af brandslukningen. IFR havde ligeledes oplagret shredderfluff affaldet på to adresser
uden for Aalborg Kommune.
Det oplagrede shredderfluff affald blev importeret til Danmark af IFR fra det norske firma Metallco Stene AS.
Importen blev godkendt af Miljøstyrelsen, idet der blev givet tilladelse til genanvendelse af shredderfluff
affaldet i Danmark. Da shredderfluff affaldet aldrig blev genanvendt, er affaldet blevet importeret til Danmark
under falske forudsætninger og dermed ulovligt. Det juridiske ansvar herfor vil alene kunne afklares ved en
retssag. Det har kompliceret sagen yderligere, at en beskeden del af det oplagrede shredderfluff affald
stammer fra en virksomhed i Grenå, som lovligt har sendt affaldet til sortering hos IFR. Da dette affald er
blandet sammen med shredderfluff affaldet fra Norge, er det ikke muligt at afgøre, hvilket affald er tale om,
og hvor det er placeret.
For at undgå en langvarig og for alle parter omkostningstung retssag er der mellem Metallco Stene AS,
Aalborg Havn og I/S Reno-Nord indgået en principaftale om bortskaffelse af shredderfluff affaldet. De totale
mængder og typer af shredderfluff er forsøgt beregnet og indgår i aftalen.
I forbindelse med branden blev der foretaget en midlertidig opbevaring af shredderfluff affaldet på
deponeringsanlægget i Rærup. I/S Reno-Nord fik, jf. beslutning i byrådet den 11. september 2017, lukket
punkt 9, acontobetaling fra Aalborg Kommune til dækning af afholdte udgifter i form af bl.a. gebyrer og
skatter/afgifter, som er refunderet ved bortskaffelsen af shredderfluff affaldet. Acontobetalingen modregnet
I/S Reno-Nords andel af udgiften til bortskaffelsen af shredderfluff affaldet samt øvrige udgifter afholdt af I/S
Reno Nord, tilbagebetales til Aalborg Kommune.
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Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2019
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Miljø og Plan
By- og LandMiljø
Skadesløsholdelse af I/S Reno-Nord ..................................................
Juridisk bistand, uerholdelige krav mv. ................................................

4.051
1.872

Ændring i alt - drift 2019 .....................................................................

5.923
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