Miljø- og Energiudvalget

Punkt 6.

Orientering om årsrapport 2017 for I/S RenoNord
2018-033416
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering notat om årsrapporten 2017
for I/S Reno-Nord og en status på Sorteringsanlægget.
Beslutning:
Til orientering.
Lene Krabbe Dahl og Bjarne Jensen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Årsrapport
Til brug for nærværende orientering har selskabet fremsendt den godkendte årsrapport for 2017, udvisende
et overskud på 23.723 t.kr. og en egenkapital på 19.647 t.kr.
Den godkendte årsrapport omfatter alene selskabets officielle årsrapport, der omhandler samtlige af
selskabets aktiviteter set under et. Det er derfor ikke muligt, at opdele regnskabet i delområder, såsom
affaldsenergianlægget.
For nærmere gennemgang af årsrapporten henvises der til forvaltningens notat i bilag 1.
Sorteringsanlæg til plast/metal
Omkostningerne ved driften af anlægget er blevet højere end forventet. Dette skyldes overordnet tre forhold
nemlig:




Affaldssammensætningen
Personale behov
Tekniske justeringer af anlæg

Affaldssammensætningen er en anden end forventet. Det betyder samlet set, at indtægterne fra salg af
genanvendelige fraktioner er mindre end forventet. Desuden er markedet for plast hårdt ramt hvilket har
medvirket til lave priser.
Samtidig er personalebehovet højere end forventet. Det skyldes, at det har vist sig, at den manuelle fjernelse
af fejlsortret affald er mere tidskrævende end først antaget. Desuden giver en højere andel af folier med lav
densitet behov for mere arbejdskraftkrævende håndtering.
Det har også været nødvendigt, at udbedre en række tekniske forhold på sorteringsanlægget, hvor det er i
proces om det er Interessentskabet der alene skal finansiere disse ændringer eller om det skal ske i samspil
med leverandøren.
Afsætning til genanvendelse
Alt metal leveres til genanvendelse ligesom 3 ud af 4 store plastfraktioner leveres til genanvendelse. Pt er
blød plast (LDPE) vanskelig at afsætte til genanvendelse (bl.a. som konsekvens af, at det kinesiske marked
lukkede for import), der er dog en række forsøg i gang med denne fraktion. Der er ikke energiudnyttet
plastmaterialer på energianlægget indtil nu. Generelt arbejdes der på at sikre en så høj værdi for
materialerne som muligt af hensyn til økonomien i anlægget. Det er udelukkende en restfraktion af ikke
genanvendeligt plast og fejlsorteret affald, der går til energiudnyttelse i dag. Det er ambitionen, at 65% af
affaldet til anlægget går til genanvendelse og 35 % energiudnyttes. Dette er opfyldt for 2017.
Afleveringsforretning
I/S Reno-Nord forventer en aftale om, at leverandørens aflevering af anlægget vil foreligge ultimo juni 2018
Der er følgende centrale emner, som skal være på plads før en overtagelse:





Anlæggets kapacitet i forbindelse med udbuddet og kontrakten på 4,2 tons i timen skal være opfyldt i så
høj grad, som det er muligt, med den sammensætning af affald der modtages
Mangellisten (i forhold til kontrakt) for anlægget udbedres.
Ændring af den første maskindel i anlægget (poseåbner), der projekteres en anden løsning.
Gennemgang af kontrakten i forhold til udbud, så afleveringsforretningen sker i overensstemmelse
hermed.

Som følge af afleveringsforretningen vil sorteringsanlægget være lukket i en periode. Det forventes at ske
efter sommer (september, oktober eller november). Der er en del økonom forbundet med en sådan løsning,
da der bl.a. skal lejes en hal til midlertidig opbevaring af det indsamlede plast/metal, mens anlægget er
lukket samt i en periode efter til anlægget igen er i normal drift.
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Oplagring af plast/metal
Der er søgt om tillægsgodkendelse til at oplagre plast/metal på Stykgodsvej 12, 9000 Aalborg mens
sorteringsanlægget er lukket og ind til I/S Reno-Nord er klar til at plast/metal tilbage til sorteringsanlægget
igen.
Det maksimale oplag vil være 600 tons plastemballage og 400 tons metalemballage. Da affaldet kan
indeholde madrester, vil der blive stille vilkår om rottebekæmpelse i godkendelsen.
Affaldet placeres inden for de områder, der er godkendt til oplag af Nordjyllands beredskab
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Bilag:
I/S Reno-Nord - Notat vedrørende Årsrapport 2017
I/S Reno-Nord - Årsrapport 2017
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