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1. Ressourcehal - udarbejdelse af skitseprojekt
2. Ændringer i AVV-vedtægter godkendt af Statsforvaltningen (1 bilag)
3. Budgetplan2018
4. Anlægsregnskab - forbedring af modtagerforhold på AWs miljøanlæg

63-4007 og 63-1111 (2 bilag)
5. Anlægsregnskab - modernisering og udvidelser af genbrugsbutikken (2 bilag)
6. Formanden orienterer

7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer
8. Administrationen orienterer

9. Næste bestyrelsesmøde
10. Eventuelt



Bestyrelsen for
AWI/S

Dag og år

16. februar 2017

Blad nr.

2053

1. Ressourcehal - udarbejdelse af skitseprojekt

Journalnr. : D17-54989

Resumé

Med indførelse af kildesortering og yderligere sortering og genanvendelse af affaldet på
genbrugspladserne stiger behovet for mellemlagring og lokal behandling af affaldet.
Derfor foreslås etableret en ny ressourcehal øst for det eksisterende genbrugscenter.
Ressourcehallen skal anvendes til mellemlagring af diverse affaldstyper, forbehandlings-
anlæg til madaffald, anlæg til stikprøvekontrol af affald samt vaskeanlæg til containere og
skraldebiler.

l første omgang ansøges om frigivelse af 400. 000 kr. fra anlægsbudgettet til udarbej-
delse af skitseprojekt og forundersøgelser.

Sagsfremstilling
l løbet af 2018 forventes der indført kildesortering ved boliger i såvel Hjørring Kommune
(4 affaldsfraktioner) som Brønderslev Kommune (3 affaldsfraktioner). Ligeledes bliver en
stadig større del af affaldet, der afleveres på genbrugspladserne, sorteret og sendt til
diverse anlæg til genanvendelse. Affald til direkte genbrug - affald der går via genbrugs-
butikken, anvendelse af rensede gamle mursten, up-cycling og reparationsværksted -
forventes også at stige de kommende år. Disse nye aktiviteter giver behov for etablering
af en bygning til mellemlagring samt til behandling af affald.

Genbrugsbutikken har i de seneste år oplevet stigninger i mængden af materialer, der af-
leveres til direkte genbrug, l 2016 blev der etableret et telt til salg af afleverede byggema-
terialer og der er indrettet reparationsværksted til bl.a. cykler. Der er planer om at indret-
te yderligere værksteder til tekstiler, hårde hvidevarer og up-cycling af materialer. Dette
forventes at ske som delvist sodaløkonomiske arbejdspladser. Genbrugsbutikken har
således stigende behov for yderligere plads til lager og værksteder. Den nuværende hal
til affaldspressen vil med fordel kunne anvendes til disse aktiviteter. Hallen er i forvejen
for lav til hensigtsmæssig håndtering af pap, plast og papir. l stedet foreslås, at presse-
aktiviteter flyttes til ny ressourcehal.

Ressourcehallen forventes placeret øst for det nuværende genbrugscenter, på arealet
mellem modtagestationen og genbrugspladsen.
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Med øget affaldssortering bliver der behov for yderligere lagerplads til de opdelle affalds-
typer inden disse sendes til forarbejdning på diverse affaldsanlæg i ind- og udland. Det
drejer sig om papir, pap, aviser, sorteret plast samt plast/metal-fraktionen fra kildesorte-
ring. Andet affald i form af bl. a. gips og isolering kan med fordel (lavere behandlingspri-
ser) mellemlagres under tag, hvor materialerne i dag opbevares i det fri. Ligeledes kan
noget affald med fordel (lavere transportudgifter og højere afsætningspriser) presses i
baller eller på anden måde komprimeres.

Hjørring Kommune har besluttet, at der fra efteråret 2018 indføres kildesortering i 4 frak-
tioner i hele kommunen, herunder frasortering af madaffald. Brønderslev Kommune har i
deres affaldsplan besluttet at afvente andre kommuners erfaringer. Madaffaldet skal
gennemgå en forbehandling med frasortering af fejlsorteringer (plast, metal mm. ) inden
biopulpen sendes til et biogasanlæg. Et forbehandlingsanlæg vil have en kapacitet, der
er større end mængden af madaffald fra Hjørring Kommune, og der vil således kunne til-
bydes andre kommuner at behandle deres madaffald. Biopulpen forventes at kunne af-
sættes til flere lokale biogasanlæg i Vendsyssel.

Et forbehandlingsanlæg til madaffald vil med fordel kunne placeres ved siden af Energi-
anlægget, da rejektet (fejlsorteringer udgør 10-20 %) skal behandles ved forbrænding.
Endvidere vil der være en række synergier ved at placere anlægget sammen med de
andre affaldsanlæg på Miljøvej, Hjørring.

Miljømyndigheden lægger op til, at der skal udtages flere lastbiler med brændbart affald
til stikprøvekontrol for bl. a. at sikre, at læssene ikke indeholder affald, der ikke må tilføres
forbrændingsanlægget. Området hvor der skal foretages stikprøvekontrol kan med fordel
placeret under tag i den nye ressourcehal.

Ved Energianlægget - på et udendørs areal - findes i dag en vaskeplads til containere
og skraldebiler. Miljømyndigheden forventer at stille krav om en overdækket vaskeplads.
En sådan vaskeplads kunne ligeledes placeres i den nye ressourcehal.

Ved Miljøvej er der en grusbelagt plads til oplagring af containere. Pladsen er efterhån-
den for lille og bør erstattes af en større plads med fast belægning.

På baggrund af skitseprojektet vil der senere blive udarbejdet et detaljeret projekt, ind.
økonomioverslag og finansieringsforslag.

Lovgrundlag
Lov om Miljøbeskyttelse og bekendtgørelse om affald
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Økonomiske konsekvenser

Det samlede projekt for ressourcehallen inkl. forbehandlingsanlæg til det organiske affald
forventes at løbe op i ca. 60 mio. kr.

Finansieringen af projektet sker på følgende vis:
gevinster og besparelser ved mere rationel drift
øget værdi af materialer, der afsættes til genanvendelse
betaling for behandling af affaldet, der forventes at svare til forbrændingsprisen
besparelser i affaldsafgifter til staten
betaling for særlige ydelser: bil- og containervask, stikprøvekontrol af affald samt
presning af materialer.

Personalemæssige konsekvenser
På sigt forventes de nye og udvidede affaldsaktiviteter at give beskæftigelse til 6-8 per-
soner. Dertil kommer et lignende antal personer i diverse jobtræningsforløb.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Øger mængden af affald til genanvendelse og direkte genbrug.

Bilag
Ingen.

Indstilling
At der frigives 400. 000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekter, herunder forundersøgelse.
Beløbet tages fra det rullede anlægsbudget 2016 på energianlægget: Lagerhal og mod-
tagelse pé i alt 6, 0 mio. kr.

Beslutning
Der frigives 400.000 kr. som indstillet.
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2. Ændringer i AVV-vedtægter godkendt af Statsforvaltningen

Journalnr. : D16-53564

Resumé

Som følge af Kommunesammenlægningen i 2007 fik AW en ny vedtægt. Denne blev
sidenhen i 2011 ændret og godkendt af de to nye 2 ejerkommuner Brønderslev og HJør-
ring.

Inden Statsforvaltningen kunne godkende skulle der foretages en yderligere præcisering,
som AW fik juridisk bistand til af Berg Advokater. Efter genbehandling i de 2 byråd samt
Statsforvaltningen er vedtægten nu endeligt godkendt.

Sagsfremstilling
AWs vedtægt har siden kommunesammenlægningen i 2007 været omdrejningspunkt i
en længere proces mellem AW, de 2 ejerkommuner, Brønderslev og Hjørring, og Stats-
forvaltningen.

De to byråd i AWs nye ejerkommuner, Brønderslev og Hjørring, godkendte ultimo 2011
en ny vedtægt, som blev sendt til godkendelse i Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen anførte i brev af 30. maj 2013 enkelte bemærkninger, som efterføl-
gende blev juridisk behandlet. Efter godkendelse af begge kommuners tekniske direktø-
rer blev en revideret vedtægt fremsendt til Statsforvaltningen, som godkendte rettelserne
som udelukkende redaktionelle ændringer og nu endelig har godkendt vedtægten.

Lovgrundlag
Lov om Kommuners styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.
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Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen.

Bilag
Punkt 2, bilag 1: Brev fra Statsforvaltningen af 6. januar 2017.

Indstilling
At godkendelsen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

3. Budgetplan2018

Journalnr. : D17-55988

Resumé

Udarbejdelse af det årlige driftsbudget i overensstemmelse med den kommunale lovgivning og
vores vedtægter.

Forslag til budgettet skal fremsendes til interessentkommunerne senest i juni måned 2017.

Budgettet udarbejdes med afsæt i den nuværende drift og opgaveløsning, med den tilføjelse at
konsekvenser ved indførelse af indsamling af kildesorteret affald fra husstande og øvrige fokus-
punkter skal indarbejdes i budgettet.
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Sagsfremstilling:

Budgetprocedure

For at få et driftsbudget, der er mere relevant som styringsredskab for AW, udarbejdes
der i lighed med budgettet for 2017 et overordnet budget og forslag til fastsættelse af
takster for serviceydelser og affaldsbehandling til godkendelse i interessentkommunerne.

AW udarbejder på baggrund af dette et detaljeret driftsbudget ultimo 2017, som det
økonomiske styringsinstrument for driften.

Takster

Forslag til takster for det efterfølgende regnskabsår, 2018, fremsendes til kommunernes
godkendelse inden 1. juli 2017, således at taksterne kan indarbejdes i kommunernes
budget.

Anlægsbudget
Forslag til anlægsprojekter for det efterfølgende regnskabsår og overslag for de næste 5
års anlægsprojekter fremsendes til kommunernes godkendelse inden den 1. Juli 2017.

Takster/budget i hovedtal
Forslag til takster udarbejdes og behandles i AW-bestyrelsen i maj måned 2017 og fore-
lægges de to ejerkommuners Teknik- og Miljøudvalg, hvorefter det fremsendes til kom-
munernes godkendelse senest i Juni måned 2017.

Forslag til takster vil indeholde nødvendige baggrundsdata for fastsættelse af disse i
relation til foregående årsresultat og indeværende års budgets forudsætninger om
mængder og økonomi. Som forklaring vil der ligeledes blive beskrevet forventet udvikling
af betaling for kommunale serviceopgaver inklusiv eventuel kendt udvikling i afgifter. Der
vil også blive vist eventuelle effektiviseringer og besparelser på driftsomkostninger.

Underdækning eller overdækning vil i første omgang ske som en regulering af egenkapi-
talen i AVV, men vil senere blive indregnet i de fremtidige takster.
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Anlæg
Forslag til anlægsplanen med beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter i 2018 inklusiv
budgetteret pris. Forslag til overslag over forventede anlægsprojekter for de næstfølgen-
de 5 år.

Budgettets opdeling

Kommunale ordninger
Kommunale ordninger er services, som kommunerne tilbyder borgerne i de to interes-
sentkommuner via AW. Kommunale ordninger omfatter p. t. drift af 18 genbrugspladser,
bobleordning for indsamling af papir, glas og flasker, storskraldsindsamling og AW-
miljøservice (medicinrester) og batterier fra institutioner og boligselskaber.

Finansieringen af de kommunale ordninger sker via opkrævning fra AW til interessent-
kommunerne. Betalingen opkræves i forhold til antallet af indbyggere og antallet af
sommerhuse, hvor et sommerhus tæller som en gennemsnitlig husstand.

Kommunerne opkræver denne betaling hos husstandene som genbrugs- og storaffalds-
gebyr.

Behandlingsanlæg
Affaldsbehandlingen foregår på AWs behandlingsanlæg, der omfatter AWs energiud-
nyttelsesanlæg, AWs genbrugscenter, AWs miljøanlæg og AWs deponeringsanlæg.
Driften af behandlingsanlæggene finansieres af betaling for behandling af affaldet samt
indtægter for salg af energi og ressourcer.

Administration, innovation og kommunikation
Administration og rådgivning finansieres efter en fordelingsnøgle mellem de kommunale
ordninger og behandlingsanlæggene, således at der betales et forholdsmæssigt bidrag i
forhold til de respektive ordninger og behandlingsanlægs omkostninger eksklusiv statsli-
ge afgifter, renter og afskrivninger.

Fokuspunkter til budaet 2018

. Opstart af kildesorteret affald fra husstande i efteråret 2018:

Der skal tages stilling til indkøb af containere, kørselsopgaven, behandling af
de 4 fraktioner (organisk affald, emballageaffald, pap og papir og restaffald) i
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Hjørring Kommune og 3 fraktioner (minus organisk affald) i Brønderslev
Kommune.

Afklaring af opgavefordelingen AW og interessentkommunerne imellem for-
ventes inden budgetlægningen

. Renovering af ovnlinje 3

Renovering af ovn, kedel og turbine.

. Ressourcehal

Etablering af bygning til imødegåelse af stigende krav til modtagekontrol og
sortering, behandling og mellemlagring af forskellige affaldsfraktioner.

. Dannelse af fond m. v.

Det videre arbejde med Gamle Mursten og eventuelt andre aktiviteter der,
hvor der kan etableres samarbejder med andre aktører.

. Priser/takster:

Det forventes på nuværende grundlag, at behandlingspriser kan bibeholdes
på nuværende niveau.

Tidsramme

Administrativ behandling
AW indkalder primo 2017 til møder på chefniveau for indarbejdning af nye tiltag og
politiske ønsker.

Bestyrelsesbehandling
Budgetforslaget for 2018 behandles i bestyrelsen påfølgende møder i foråret 2017:

. Budgetforudsætninger og fokuspunkter aft?les i februar 2017

. Den økonomiske ramme og takster for budget 2018 fastlægges i april 2017

. Fælles møde med de to Teknik- og Miljøudvalg om budget og takster i maj 2017

. Endelig behandling af budget 2018 i maj 2017 umiddelbart efter TMU-møde.
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Lovgrundlag
Vedtægten for AW 1/S, love for affaldsbehandling, afgiftslovgivning og Varmeforsynings-
loven.

Økonomiske konsekvenser

Fastlæggelse af drifts- og anlægsbevillinger for 2017.

Personalemæssige konsekvenser
Afhænger af det endelige budget.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Intet.

Bilag
Ingen.

Indstilling
At tidsplanen for udarbejdelse af rammebudget og takster 2018 godkendes som grund-
lag for den videre behandling, samt indarbejdelse af fokuspunkter godkendes.

Beslutning
Godkendt.

4. Anlægsregnskab - forbedring af modtagerforhold på AVVs
miljøanlæg 63-4007 og 63-1111

J. nr. P14-0366/D17-56266



Bestyrelsen for
AWI/S

Dag og år

16. februar 2017

Blad nr.

2062

Resumé

Der foreligger vedlagt anlægsregnskab til godkendelse. Anlægsregnskabet er anmærk-
ningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring.

Sagsfremstilling
Der er blevet etableret et varmt rum i maskinhallen på Rønnovsdal til opbevaring af jord-
prøver, olie og brændstof. Dette har gjort, at der ikke længere er luftgener mv. til konto-
rerne, som er direkte forbundet med værkstedet. Olien og brændstof til maskiner er også
lettere at arbejde med i kolde perioder, når det står varmt. Slutteligt står tankene nu et
påkørselssikkert sted.

Desuden er der lavet og opsat nye skilte til Miljøanlæg Stadevej, Rønnovsdal og Dron-
ninglund. Skiltene er lavet, da vi modtager mange forskellige fraktioner, og en entydig
markering af hvor affaldet skal aflæsses er vigtig i forhold til at bevare værdierne i affal-
det. Dette kan bl. a. hjælpe de udenlandske chauffører, da der er numre på alle båsen, så
de kan dirigeres det korrekte sted hen.

Der er givet følgende bevillinger på AWs bestyrelsesmøder til projektet:

- den 16. juni 2015 er der bevilliget kr. 700. 000

Anlægsprojekt

Miljøforbedringer på
Miljøanlæg Rønno-
vsdal

Bevilling kr. ekskl.
Moms

700.000

Forbrugt kr. ekskl.
Moms

571.864

Bemærkning

Mindre forbrugt
128. 136

Lovgrundlag
. Lov om arbejdsmiljø
. Byggelovgivningen

. Miljøgodkendelser

Økonomi

Anlægget afskrives over en periode på 20 år for bygning med ca. 41. 000 kr. årligt og 8
år på inventar med årlige afskrivninger på 30.000 kr.
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Personalemæssige konsekvenser
Ingen personalemæssige konsekvenser.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Eliminering af lugtgener i kontorer og mandskabsfacilliter
Eliminering af risikoen for påkørsel af brændstoftanke
Forbedring af arbejdsforhold ved at vores maskinolier mv. står varmt
Eliminering af risikoen for udslip og nedsivning af brændstof
Reduktion i risikoen for fejlaflæsning af affald

Bilag
Punkt 4, bilag 1: Underskrevet regnskab for anlæg - forbedret modtagerforhold MÅ
Punkt 4, bilag 2: Revisorerklæring for anlægsregnskab - modtagerforhold MÅ

Indstilling
Til godkendelse.

Beslutning
Godkendt som indstillet.

5. Anlægsregnskab - modernisering og udvidelser af gen-
brugsbutik og p-plads

Journalnr. : P16-0231/D17-56270

Resumé

Der foreligger vedlagt anlægsregnskab til godkendelse. Anlægsregnskabet er anmærk-
ningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring. 228.000 kr. Der er
bevilget en hensættelse til færdiggørelse af asfaltarbejder



Bestyrelsen for
AWI/S

Dag og år

16. februar 2017

Blad nr.

2064

Sagsfremstilling

Udvidelse af salgsareal til bygaematerialer

Der modtages varer i et større omfang, som der nu er mulighed for at opbevare under
tag og præsentere bedre for vores kunder. Desuden er varesortimentet udvidet til også
at omfatte byggematerialer, ligesom der er lavet et areal til opbevaring og udstilling af
cykler og havemøbler m. v.

Modernisering af butikken

Genbrugsbutikken var som tidligere nævnt sidst renoveret for godt 10 år siden. Tiden og
de mange kunder, havde sat sine spor. Der er etableret en ekstra kasselinje, ligesom
den eksisterende linje er renoveret.

Der er ved modernisering af butikken anvendt genbrugsmaterialer i opbygningen af diske
og prøverum. Desuden er butiksindretningen/inventar blevet fornyet eller suppleret med
løsninger i genbrugsmaterialer.

Parkeringsplads

Der er etableret 23 nye parkeringsbåse, så det samlede antal p-pladser nu tæller 69
båse. Samtidig er parkeringsarealet ved AWs administration udvidet med 8 pladser.

Der er givet følgende bevillinger på AWs bestyrelsesmøder til projektet:
- den 12. maj 2015 er der bevilliget kr. 1.200. 000
- den 21. juni 2016 er der bevilliget kr. 500.000

Anlægsprojekt

Modernisering af
butikken

Bevilling kr. ekskl.
Moms
1. 700.000

Forbrugt kr. ekskl.
Moms

1. 755.959

Bemærkning

Mere forbrug 55.959

Lovgrundlag
Lov om arbejdsmiljø og Miljølovgivningen.

Økonomi

Der er af bevillingen hensat kr. 232. 560 til færdiggørelse af asfaltarbejder med slidlag
Anlægget afskrives med årlige afskrivninger på ca. 260. 000 kr.



Bestyrelsen for
AWI/S

Dag og år

16. februar 2017

Blad nr.

2065

Personalemæssige konsekvenser
Afhængig af den fremtidige udvikling i omsætningen.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Bedre personale- og kunde forhold, samt mindre risiko for uheld på Mandøvej.

Bilag
Punkt 5, bilag 1: Underskrevet regnskab for anlæg - butikken og p-plads
Punkt 5, bilag 2: Revisorerklæring for anlægsregnskab - ombygning af genbrugsbutik og

Parkeringsplads.

Indstilling
Til godkendelse.

Beslutning
Godkendt.

7. Formanden orienterer

a) Referat af statusmøde om ejerstrategi i den politiske styregruppe.

8. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Intet ved udarbejdelse af dagsorden.
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9. Administrationen orienterer

a) Vederlag (2 bilag)
b) Hirtshals Fjernvarme
c) Varme- og behandlingspriser

10. Næste bestyrelsesmøde

Forslag til næste bestyrelsesmøde er 6. april 2017 kl. 9. 00-12. 00.

Indstilling
At næste bestyrelsesmøde fastholdes som planlagt.

Beslutning
Næste bestyrelsesmøde afholdes 6. april kl. 10. 30-13. 30.

11. Eventuelt

Intet til dette punkt.


