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Mellem
I/S Reno-Nord
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst
(”Reno-Nord”)
og
Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9100 Aalborg
(”Kommunen”)
(i fællesskab betegnet ”Parterne”)
er der indgået denne aftale om overførsel af Kommunens opgave vedrørende håndtering
af biomasseaffald til Reno-Nord (herefter betegnet ”Aftalen”).

1.

BAGGRUND OG FORMÅL

1.1

Kommunen har iværksat en ordning for fremstilling af biobrændsel af have- og
parkaffald fra Kommunens indsamlingsordninger med henblik på energiudnyttelse. Formålet med ordningen er at sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse af
have- og parkaffaldet i Kommunen i form af CO2-neutral brændsel.

1.2

Parterne forventer, at der ud af den samlede mængde vil være mulighed for at
udsortere en større andel biomasseaffald direkte til energiudnyttelse. Den resterende del vil blive sorteret og nedknust med henblik på kompostering.

1.3

Kommunen er sammen med Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune,
Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune interessent i Reno-Nord, som er et
kommunalt fællesskab etableret i henhold til kommunestyrelseslovens § 60.

1.4

Reno-Nord udfører en række nærmere definerede affaldshåndteringsopgaver for
interessentkommunerne indenfor forbrænding, deponering, betonknusning og
farligt affald. De overførte affaldshåndteringsopgaver er nærmere beskrevet og
defineret i vedtægterne for Reno-Nord.
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1.5

Håndtering af have- og parkaffald (biomasseaffald) fra Kommunen i form af modtagelse, neddeling og sortering med henblik på energiudnyttelse og kompostering
er ikke omfattet af de allerede overførte affaldshåndteringsopgaver.

1.6

Bestyrelsen for Reno-Nord kan i overensstemmelse med de vilkår, der fremgår af
afsnit 3.12 i vedtægterne for Reno-Nord, indgå skriftlig aftale med en eller flere interessentkommuner om at overføre yderligere affaldshåndteringsopgaver.

1.7

Formålet med Aftalen er at fastlægge indholdet og omfanget af overførelsen af
Kommunens affaldshåndteringsopgave i forhold til håndtering af have- og parkaffald fra Kommunes indsamlingsordninger.

1.8

Aftalen skal godkendes af Ankestyrelsen i medfør af kommunestyrelseslovens §
60 og indgår som nyt bilag 1.12 til vedtægterne for Reno-Nord.

2.

OPGAVEOVERFØRSLENS INDHOLD OG OMFANG

2.1

Kommunen overfører med denne Aftale følgende affaldshåndteringsopgaver til
Reno-Nord:


Modtagelse, neddeling, sortering og kompostering af have- og parkaffald
(biomasseaffald) fra Kommunens indsamlingsordninger.

2.2

Opgaveoverførelsen sker med henblik på nyttiggørelse af biomasseaffaldet i form
af energiudnyttelse og genanvendelse ved kompostering.

2.3

Reno-Nord har pligt til at håndtere alt det have- og parkaffald som leveres fra
Kommunen.

2.4

Reno-Nord har derudover pligt til at håndtere virksomheders kildesorteret haveog parkaffald enten direkte til forbrænding eller til materialenyttiggørelse, jf. pkt.
7.

3.

SAMARBEJDSMØDER

3.1

Reno-Nord indkalder med passende mellemrum, dog mindst én gang om året, til
samarbejdsmøder mellem Parterne. Samarbejdsmøderne har til formål at give
gensidig orientering om forholdene hos hver af Parterne samt at drøfte muligheden for samarbejdsoptimeringer.

4/7
Dok.nr. 19705312.1

4.

DRIFTSMÆSSIGE VILKÅR FOR HÅNDTERING AF HAVE- OG PARKAFFALD

4.1

De nærmere driftsmæssige vilkår for håndtering af have- og parkaffald fra Kommunen fastlægges af Reno-Nord og Kommunen i forening, herunder i forhold til
modtagelse, neddeling, sortering og kompostering af de leverede fraktioner.

5.

ØKONOMI

5.1

Betalingen for Reno-Nords håndtering af have- og parkaffald fra Kommunen med
henblik på energiudnyttelse og kompostering fastsættes efter hvile-i-sig-selv princippet og afsnit 3.12 i vedtægterne for Reno-Nord.

5.2

Reno-Nord udarbejder særskilt budget og regnskab for den overførte opgave med
indregning af alle direkte og indirekte behandlingsomkostninger til håndtering af
de leverede fraktioner, herunder neddeling, sortering, kompostering og transport,
samt indtægter i form af handelsværdien af biomasseaffaldet ved energiudnyttelse i Reno-Nords forbrændingsanlæg.

5.3

Det særskilte budget og regnskab godkendes af bestyrelsen i Reno-Nord og sendes til Kommunen til orientering efter de almindelige regler og procedurer herfor
i vedtægternes afsnit 12.

5.4

Reno-Nord opgør og afregner Kommunen for levering af have- og parkaffald månedsvis bagud på grundlag af de foretagne registreringer og de aftalte behandlingspriser, herunder til drift af komposteringsanlæg. Ved regnskabsårets afslutning opgøres en eventuel over- eller underdækning, som indregnes i det efterfølgende års á conto betalinger.

5.5

Alle betalinger efter Aftalen tillægges moms og forfalder til betaling 20 kalenderdage efter dato for faktura henholdsvis kreditnota. Hvis denne dag er en søn- eller
helligdag, udskydes betalingsfristen til den følgende hverdag. Betalingsbetingelser
i øvrigt fastsættes af Reno-Nord efter nærmere drøftelse med Kommunen.

5.6

Reno-Nord er forpligtet til at sikre den økonomiske og miljømæssige mest optimale løsning af den overførte opgave, herunder anvendelsen af biobrændslet i energiproduktionen.
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6.

DE ØVRIGE INTERESSENTKOMMUNERS DELTAGELSE

6.1

De øvrige interessentkommuner i Reno-Nord kan efter aftale med Reno-Nord og i
øvrigt i henhold til Reno-Nords vedtægter tiltræde Aftalen og dermed foretage en
tilsvarende opgaveoverførsel til Reno-Nord.

6.2

Tiltrædelsen sker på de i Aftalen fastlagte vilkår, herunder i forhold til budget og
aftalte behandlingspriser fra tidspunktet for tiltrædelsen, jf. pkt. 5.3.

6.3

De øvrige interessentkommuners opgaveoverførsel og tiltrædelse af Aftalen skal
godkendes af Ankestyrelsen.

7.

HAVE- OG PARKAFFALD FRA ERHVERV

7.1

Reno-Nord kan inden for ledig kapacitet – og inden for rammerne af Reno-Nords
vedtægter og øvrige samarbejdsregler samt relevant lovgivning – håndtere forbrændingsegnet have- og parkaffald eller usorteret affald egnet til materialenyttiggørelse.

7.2

I det omfang Reno-Nord behandler have- og parkaffald fra erhverv, jf. pkt. 7.1,
indgår indtægter og udgifter i det særskilte budget og regnskab, jf. pkt. 5.2.

8.

MISLIGHOLDELSE

8.1

Såfremt en af parterne misligholder Aftalen, optages forhandlinger om løsning af
problemet. Hvis der ikke kan opnås enighed, kan den eller de ikkemisligholdende
parter ophæve Aftalen med 14 dages varsel.

9.

ÆNDRINGER

9.1

Parterne kan aftale ændringer af Aftalen, herunder nødvendige ændringer som
følge af udefrakommende forhold og væsentlige lovændringer af økonomiske betydning for Parterne. Forhandlinger om ændring af Aftalen skal tage udgangspunkt i de principper for samarbejde, som er fastlagt med Aftalen. Ændringer i Aftalen skal godkendes af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens § 60, stk. 1.

9.2

Parterne er forpligtigede til så vidt muligt at søge enighed om sådanne nødvendige ændringer i Aftalen.
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10.

OPSIGELSE AF AFTALEN

10.1

Aftalen kan opsiges af Kommunen eller Reno-Nord med et års varsel til udgangen
af et kalenderår.

10.2

Opsigelse af Aftalen påvirker ikke Kommunens samarbejde med Reno-Nord i øvrigt.

10.3

Udtræder Kommunen af Reno-Nord, eller ophører Aftalen, herunder ved hel eller
delvist ophævelse, jf. pkt. 8.1 og 9.2, skal der foretages en økonomisk opgørelse.
Det skal i den forbindelse sikres, at en eventuel over- eller underdækning i henhold til det særskilte regnskab udredes af eller udbetales til Kommunen, således
at de interessentkommuner, som ikke deltager i Aftalen, ikke påvirkes økonomisk.
Ankestyrelsen skal godkende vilkårene for udtræden henholdsvis for Aftalens ophør. Ved uenighed om vilkårene fastsættes disse af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens § 60.

11.

IKRAFTTRÆDELSE

11.1

Aftalen træder i kraft ved Parternes underskrift betinget af Ankestyrelsens godkendelse.

12.

UNDERSKRIFTER

Dato:
For:

I/S Reno-Nord

Kristoffer Hjort Storm
Formand

Thomas Lyngholm
Direktør
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Aftalen er godkendt af byrådet i Aalborg Kommune på møde den __________
Dato:
For:

Aalborg Kommune

Thomas Kastrup-Larsen
Borgmester

Christian Roslev
Kommunaldirektør

*****

