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1. Budget 2018

Journalnummer: P17-0078

Resumé

Punktet er en genoptagelse af punkt 3 fra bestyrelsesmødet den 16. februar 2017. hvor
rammerne for udarbejdelsen af forslag til budgettet for 2018 blev besluttet.

?-u^?. e?,Tterist, ?r. ^d!tr^l<r"rlg en videreførelse af nuværende niveau for indsamling og
behandling af affald. Taksterne er uændret i forhold til AWs takster for 2017.
er dog deponeringstaksten.

- orbindelse rne<^ imPlementerin9af et flerstrenget indsamlingssystem i Hjørring Kom-
mune pr. 1. oktober 2018 vil der ske ændringer. Konsekvenserne afdisse'ændnngerer
med undtagelse af konsekvenserne for AW-bobleordningen, hvor papirboblerne Ten del
af Hjørring Kommune skal fjernes, ikke indregnet i nærværende budget.

Sagsfremstilling

ud,gan9_spunktet for bud9et 2018 er de nuværende aktiviteter samt de nye aktiviteter og
anlægsopgaver, der fremgår af budgettets enkeltdele.

Det overordnede mål er at øge ressourceudnyttelsen og de økonomiske værdier i affal-
det og samtidig skabejokale arbejdspladser. Det forventes opnået gennem samarbejder
med private aktører i OPP-samarbejder, andre affaldsselskaber og øvrige interessenter
!?m-f: -?ks Pr^ekter relateret til beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Der vil i'samarbej-
de med øvrige aktører på affaldsområdet i Nordjylland også blive arbejdet på
af en nordjysk fond.

Konkrete strategiske fokusområder:

. Samarbejdsmuligheder med andre affaldsselskaber skal forfølges
* ^rT^m^Ted interessentkc)mmunerne at prioritere forbedring af miljøet og det

lokale C02-regnskab samt håndtere ressourcerne i affaldet lokalt
. Skabe lokale arbejdspladser ved lokal udnyttelse af værdierne i affaldet
* ^ , yi l g forrest °9 ta9®r socialt ansvar ved at arbejde med CSR-projekter i for-

bindelse med etablering af bl. a. reparationsværksteder.
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Kommunale ordninger
Der budgetteres med drift af 18 genbrugspladser, miljøservice, storskrald og boble-
ordning.

Driften af genbrugspladserne finansieres efter følgende fordelingsnøgle:

Borgernes benyttelse af pladserne.

Betalingen fra kommunerne er opdelt i en fast og en variabel betaling.

Virksomheders benyttelse af pladserne.
Betalingen fra virksomheder er efter forbrug med en andel til drift og administration til
AW og en andel til kommunernes administration af ordningen.

Fælleskommunale
ordninger

(1. 000kr.)

Omsætning

Kommunebetaling
Omkostninger
Resultat

Afskrivninger/finans. om-
kastninger

Årets resultat

Genbrugs-
pladser

5. 000
47.250
48.700

3.550
3.550

o

Storskrald &
Miljøservice

700
700

o

o

Boble-
ordning

1. 100
3.300
4.400

o

o

Budget

2018
lait

6. 100
51. 250
53.800

3.550
3. 550

o

Regnskab

2016
lait

6. 897
50. 127
53. 227

3. 797
3. 185

612

Budget

2017
lait

5. 100
51.050
52. 900

3.250
3.250

o

Betalingen fra kommunerne (bede det faste og det variable bidrag) fordeles efter antallet
af indbyggere/sommerhuse, hvor sommerhuse vægtes som den gennemsnitlige hus-
stands størrelse.

Behandlingsanlæg
Driften af behandlingsanlæggene finansieres via behandlingsindtægter og salg af varer
og ydelser.
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Budget for behandlingsanlæg

Behandlings-
anlæg

(1. 000 kr.)

Omsætning
Omkostninger
Afgifter
Resultat

Afskrivninger og
finansielle omk.
Hensættelse
Årets resultat

Genbrugs-
center

18.000
15.000

3.000
3.000

o

Energi-
anlæg

112.000
57.000
35.000
20.000
20. 000

o

o

MJIJø-
anlæg

16.800
14.700

2. 100
2. 100

o

Deponi

5.200
1.350
2.600
1.250

700

550
o

Kørsels-
afdeling

17.000
14. 300

2.700
2.700

o

Budget

2018
lait

169.000
102.350

37.600
29. 050
28. 500

550
o

Regnskab

2016
lait

165. 184
96.203
38. 638
30. 343
26.572

2.605
1. 166

Budget

2017
lait

159. 150
91.750
38. 800
28. 600
28. 050

550
o

Administration, service og innovation
Drift af administration, service og innovation sker fortsat ved betaling fra kommunale
ordninger, driftsafdelinger, administrationsbetaling fra Modtagestation Vendsyssel og
anlægsadministration.

Derudover har AW indtægter i form af tilskud til ph. d. -studerende, tilskud til udviklings-
projekter og salg af konsulentydelser og anlægsopgaver. Interne ordninger og afdelinger
betales forholdsmæssigt ift. omkostninger eksklusiv afgifter, renter og afskrivninger.
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Forslag til takster
Takster:

Fælleskommunale ordninger

Brugerbetaling:

Kommunebetaling, kr. pr. indbygger

Mærk affaldet:

Blåt mærke (pris pr. besøg)

Grønt mærke (2 besøg pr. måned)

Gult mærke (5 besøg pr. måned)
Rødt mærke (flere besøg pr. uge)

Forbrændingstakster

Forbrændingstakster:

Erhvervsaffald, kr. pr. ton, inkl. energiafgifter
Dagrenovation, kr. pr. ton, inkl. energiafgifter

Deponeringsanlæg

Deponeringstakster:

Erhvervsaffald (inert), deponeringsegnet, kr. pr. ton

Erhvervsaffald (mineralsk), deponering, kr. pr. ion

Affaldsafgift, kr. pr. ton

Regnskab

(Kr.)
2016

430, 20

155

1. 188

2. 328

4. 665

440

525

362

450

475

Budget

(Kr.)
2017

440, 00

163

1. 392

2. 736

5. 448

440

525

380

473

475

Budget

(Kr.)
2018

440, 00

163

1. 392

2. 736

5.448

440

525

398

496

475
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Anlægsbudget 2018

Energianlæg, akut pulje
l tilfælde af pludselig opstået og større nedbrud afsættes et beløb, der inden anvendelse hurtigt kan frigi-
ves af bestyrelsen. Investeringen finansieres over behandlingsgebyret.

Energianlæg, renovering ovn 3
Udskiftning af overheder nr. 3, ovn 3.

Energianlæg, siloudvidelse/modtagelse
Uddybning af silo i aflæsse rom rådet samt forbedring af kranens arbejdsområder l siloen.

Energianlæg, sugetræksblæser
Nuværende sugetræksblæser er ofte udreguleret med reduceret produktion og miljøoverskridelser til føl-
ge. Sugetræksblæserens kapacitet skal forøges.

Miljøanlæg, miljøforbedringer
Miljøforbedringer i form af forbedrede opbevanngsmuligheder for udvalgte fraktioner. Nedlukning af eta-
per. Ændringer i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse af Rønnovsdal. Samarbejde med an-
dre selskaber omkring deponiopgaver. Investeringen finansieres over behandlingsgebyret.

Genbrugspladser, opgradering af pladser
Reparationer og vedligehold af belægninger og bygninger på udvalgte genbrugspladser. AW er forpligti-
get af miljøgodkendelserne til at vedligeholde bygninger og arealer hvor der opbevares affald. Derudover
generelt løft af GP Hirtshals med olie- og benzin udskillere samt intelligent port, så vi kan tilbyde erhverv
åbning afgenbrugspladsen fra kl. 07.00 på hverdage.

Genbrugscenter, forbehandling organisk affald
Madaffald skal inden det sendes til biogasanlæg gennem et forbehandlingsanlæg, hvor urenheder tages
fra. Hjørring Kommune forventer at kildesortere madaffald fra efteråret 2018 og andre kommuner forven-
tes at følge trop de kommende år. Der er afsat i alt 20 mio. kr. til et anlæg, der placeres i den nye res-
sourcehal. l 2017 er afsat de første 12 mio. kr.

Genbrugscenter, ressourcehal
De næste år vil der ske yderlig sortering af affald, l løbet af 2018 forventes indført kildesortering i Hjørring
Kommune (4 fraktioner) og i Brønderslev Kommune (3 fraktioner). Ligeledes forventes indført yderligere
sortering af affaldet på genbrugspladserne. Der er således behov for mere plads til opbevaring, presning
og behandling af affald. Forbehandlingsanlæg til organisk affald foreslås placeret i den ene halvdel af
ressourcehallen. l det eksisterende genbrugscenter fon/entes flere rum anvendt til reparation af hårde
hvidevarer, cykler mm.

Genbrugscenter, OPP projekt "Gamle Mursten"
Videreførelse af etablering af lokaler og maskiner til håndtering og rensning af mursten til genanvendelse.
Der er planer om et samarbejde omkring et lokalt produktionssted, hvor gamle mursten fra genbrugs-
pladser og nedrivninger afrenses og sælges til genbrug. Projektet vil muligvis kunne placeres i fond. In-
vesteringen finansieres fuldt ud af taksterne for modtagelse og behandling af materialer til genanvendel-
se af gamle mursten.

5,0 mio. kr.

4,0 mio. kr.

7,0 mio. kr.

3, 5 mio. kr.

3,0 mio. kr.

3, 5 mio. kr.

8,0 mio. kr.

35, 0 mio. kr.

3, 0 mio. kr.
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Genbrugscenter, projekter til at fremme direkte genbrug 1,0 mio. kr.
Etablering og indretning af værksteder og lokaler til reparation og upcycling af affald, f.eks.
hårde hvidevarer, elektronik, møbler og tekstil. Ambitionen er at forene genbrug og socialøkonomiske ar-
bejdspladser ved at inddrage flygtninge og borgere langt fra arbejdsmarkedet Fistandsætte og reparere
affald, se det bliver til nye værdier - til gavn for miljøet. Tanken er, at disse initiativer desuden kan opkva-
lificere borgerne og dermed fremme deres muligheder på det danske arbejdsmarked. Gennem disse pro-
j'ekter ønsker vi også at styrke samarbejdet med andre affaldsselskaber og private firmaer.

Lovgrundlag
AWs vedtægt og §60 i Lov om Kommuners styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Fastlæggelse af den økonomiske bevilling for 2018.

Personalemæssige konsekvenser
Afhænger af endeligt budget.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Der arbejdes med fokus på relationer mellem affald og ressourcer, miljø og energi og
stilles krav til miljøbelastningen i forbindelse med f. eks. transportopgaver.

l forbindelse med alle fremtidige tiltag og investeringer vil der blive taget hensyn til at
minimere miljøbelastningen.

Bilag
Punkt 1, bilag 1: Budgetforslag 2018.

Indstilling
At budgetforslag for 2018 godkendes, idet nærværende forslag drøftes med de to
interessentkommuner pé møde i maj 2017.

At der udarbejdes et supplerende budget for modtagelse af bioaffald fra husholdninger
og den indsamlingsopgave der i forbindelse med indførelse af flerstrenget indsamlings-
system i Hjørring Kommune bliver tildelt AW.
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Dette supplerende budget vil blive udarbejdet parallelt med kommunernes budget-
behandling.

Beslutning
Anlægsprogrammet deles mellem reinvesteringer i nuværende drift og ny-investeringer til
fremtidige formål. Ellers godkendt som indstillet.

2. Indsamling af dagrenovation i Hjørring Kommune

Journalnummer: P16-0307

Resumé

Som følge af den tidligere regerings ressourcestrategi og Hjørring Kommunes affalds-
plan, opstarter Hjørring Kommune en husstandsindsamling i 4 fraktioner i oktober 2018.

l den forbindelse arbejdes der på, hvorledes indsamlingen af affaldet mest hensigts-
mæssigt varetages, l Hjørring Kommunes budget 2017 er et par reduktionsforslag
omhandlende "Samarbejder med AW" og "Tjek af opgaver - konkurrenceudsættelse",
som i denne forbindelse adresseres. Administrationen ønsker at orientere om status på
dette arbejde. Endvidere skal der tages stilling til det videre forløb om samarbejdet med
Hjørring Kommune om indsamling af dele af dagrenovationen.

Sagen behandles ligeledes i Teknik- og Miljøudvalgets møde i Hjørring Kommune den
5. april 2017.
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Sagsfremstilling
Den tidligere regering udsendte i 2013 en ressourceplan for affaldshåndtering med
ambitionen om, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes, l forlængelse af
denne vedtog Hjørring Kommune i 2014 en affaldsplan, hvor ordningen med husstands-
indsamling i 4 fraktioner blev vedtaget.

Hjørring har siden 2015 afprøvet ordningen i Vrå og forventer at rulle ordningen ud i hele
kommunen i 2018. Ordningen for hver husstand kommer til at bestå af 2 containere med
2 rum i hver. En container til hhv. restaffald og organisk affald som tømmes hver 14. dag
og en container til hhv. papir og plast/metal, som tømmes hver måned.

l forbindelse med indførelsen af den nye ordning foreslår både Hjørring Kommunes ad-
ministration og AWs administration, at noget af indsamlingen varetages afAW. Bag-
grunden for dette er primært begrundet i fire forhold:

. Ønske om at kunne realisere en indsamlingsgevinst i form af bedre service, min-
dre administration og en samlet bedre økonomi

. Ønske om at få så gnidningsfri indførsel af sortering ved husstandene som muligt

. Ønske om at forbedre arbejdsmiljøet for skraldemænd

. Ønske om fortsat kommunal styring vha. en BUM-model eller lignende

Bilagt denne dagsorden er et notat, som uddyber overvejelserne hos hhv. Hjørring
Kommunes og AWs administrationer.

Lovgrundlag
Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Overordnet set forventes indførelsen af den nye ordning ikke at fordyre borgernes udgif-
tertil affaldsområdet. En delvis hjemtagning af opgaven forventes ikke at ændre ved
dette forhold.
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Personalemæssige konsekvenser
En delvis hjemtagning af opgaven vil medføre, at et antal skraldemænd fremover skal
ansættes ved AW.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
En indsamling af det sorterede affald, hvor fokus er på rådgivning og service, forventes
at sikre en forbedret kvalitet i de indsamlede fraktioner. Dette vil øge genanvendelsen og
sikre den overordnede ambition om, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes."

Bilag

Punkt 2, bilag 1: Notat fra Hjørring Kommune udarbejdet i samarbejde med AW.

Indstilling
At der indgås aftale mellem Hjørring Kommune og AW om at dele af
indsamlingen af dagrenovation i kommunen varetages af AW.

At der for aftalen laves et særskilt budget, der indarbejdes i AWs budget 2018.

Beslutning
Godkendt.

3. Forbehandling af organisk affald

Journalnummer: P15-0401

Resumé

Hjørring Kommune indfører kildesortering af madaffald fra efteråret 2018.



y^ Bestyrelsen for
AWI/S

Dag og år

6. april 2017

Blad nr.

2077

Inden madaffaldet kan sendes til et biogasanlæg, skal det igennem et forbehandlings-
anlæg, hvor urenheder og fejlsorteringer tages fra.

Det skal tages stilling til, om AW i samarbejde med Hjørring Kommune skal arbejde på
etablere et forbehandlingsanlæg ved siden af energianlægget, og at andre kommuner til-
bydes mulighed for at kunne levere madaffald til anlægget.

Den samlede anlægsudgift skønnes til 29 mio. kr. Finansiering af anlægget sker dels i
forhold til indbyggertallet (faste udgifter) og dels i forhold til leverede mængder affald (va-
riable driftsudgifter).

Sagsfremstilling
Følgende elementer er relevante for sagsfremstillingen.

Kildesortering
Hjørring Kommune har besluttet at indføre 4-delt kildesortering fra efteråret 2018 ved alle
husstande i kommunen. Én af de frasorterede affaldstyper er madaffald. Madaffaldet skal
forbehandles og renses for urenheder og fejlsorteringer inden biopulpen kan afsættes til
et biogasanlæg.

l de sidste par år er der kørt forsøg med kildesortering hos ca. 1. 000 husstande i Vrå.
Madaffaldet herfra er kørt til et forbehandlingsanlæg placeret syd for Kolding og bio-
pulpen er afsat til lokale biogasanlæg i Sønderjylland.

Eget anlæg og placering
Ved at bygge eget forbehandlingsanlæg i AWs område vil man være på forkant med
udviklingen og sikre lokale arbejdspladser samt lokal udnyttelse af energi og nærings-
stoffer ved afsætning til nærved liggende biogasanlæg. Ved eget forbehandlingsanfæg
vil biopulpen desuden kunne afsættes til de biogasanlæg, der udnytter energien bedsfog
giver den højeste pris.

Udfordringen er, at mængden af madaffald i Hjørring Kommune forventes at være ca.
5.000 tons årligt, og at det mindste anlæg vil have en kapacitet på ca. 15. 000 tons.

Til gengæld vil man kunne tilbyde andre kommuner at behandle deres madaffald, når de
forventeligt også indfører kildesortering af denne affaldstype.

Madaffaldet bliver indsamlet hver anden uge i 2-delte containere med henholdsvis mad-
affald og restaffald. Den opdelle skraldebil skal aflevere restaffaldet på AWs energian-
læg. Et forbehandlingsanlæg vil derfor med fordel kunne placeres ved siden af energi-
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anlægget, da en sådan placering samtidig vil have en række stordriftsfordele i form af
fælles mandskab og materiel. Endvidere vil eventuelt luftrensning fra forbehandlingsan-
lægget kunne kombineres med energianlæggets brug af forbrændingsluft. Rensning af

madaffaldet forventes at give et rejekt på 10-15 %, og dette skal ligeledes bortskaffes på
energianlægget.

Forbehandlingsanlægget vil kunne placeres i en del af en nye ressourcehal, derfon/en-
tes bygget umiddelbart øst for energianlægget mellem Genbrugsplads Miljøvej og Mod-
tagestation Vendsyssel. Ressourcehallen skal bl. a. benyttes til flere af de nye affalds-
typer fra kildesorteringen.

Anlægs- og driftsudgifter
Erfaringer fra andre kommuner viser, at et sorteringsanlæg med en kapacitet på 15. 000
tons årligt (ved et mandska^bsskifte) forventes at koste ca. 20 mio. kr. Der er regnet med
en bygning på ca. 1. 500 m2 og en byggeudgift på 7, 5 mio. kr. Dertil kommer 1, 5 mio. kr.
til projektering, licitation og tilsyn. De samlede anlægsudgifter til maskinel og bygning
forventes at blive ca. 29 mio. kr. Med en afskrivningsperiode på 15 år for maskinel og 20
år på bygninger bliver de årlige faste udgifter til afskrivning og forrentning på 2, 4 mio^ kr.

Driftsudgifterne er vurderet til at blive 340 kr. pr. ton og omfatter bemanding, el- og vand-
forbrug, vedligeholdelse af anlæg, transport af biopulp til biogasanlæg samt bortskaffelse
af rejekt. Driftsudgifterne er stort set kun afhængige af de tilførte mængder madaffald.

Biopulpen har primært en værdi i form af produceret energi for biogasanlægget. Tidligere
modtog mange biogasanlæg biopulpen til O kr. De seneste erfaringer viser, at der nogle
steder i landet betales op til 100 kr. pr ton biopulp. Nettodriftsudgiften vurderes således til
mellem 240 og 340 kr. pr ton afhængigt af indtægten for biopulpen.

Usikkerheder

De øvrige kommuner j Nordjylland har pt. ikke taget beslutning om kildesortering af mad-
affald, men vil afvente udviklingen på området. Hvis kommunerne skal nå op pé'Folke-
tingets krav om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, skal de senest i 2022 ind-
føres kildesortering af madaffaldet. Samtidigt har EU vedtaget at genanvendelse skal
endnu højere op på lidt længere sigt (65%).

Hjørring Kommune indgår i et samarbejde mellem de nordjyske kommuner og affaldssel-
skaber, om etablering af et forbehandlingsanlæg. Der foreligger på nuværende tidspunkt,
stor usikkerhed om hvilke forbehandlingsanlæg, der planlægges etableret i de nordjyske
kommuner.
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Principielt er der to modeller der arbejdes med.

Den ene model er et anlæg ejet af kommunen eller dennes affaldsselskab. Et sådant
anlæg vil "kun" kunne modtage det organiske madaffald, der indsamles via renovationen
hos borgerne.

affaldsbekendt90relsen er der en bestemmelse som siger, at kommunale anlæg ikke
må håndtere "sorteret genanvendeligt erhvervsaffald". Det betyder at et kommunalt an-
læg ikke må håndtere affald fra virksomhederne. Fordelen ved et kommunalt ejet anlæg
er, at man ved hvilke mængder affald der skal behandles og at kommunen får direkte
indflydelse på drift af anlægget, herunder hvor det færdige biopulp afsættes.

Den anden model er, at private etablerer et anlæg. Dette åbner op for at anlægget både
kan håndtere organisk affald fra virksomhederne og det kommunalt indsamlede'madaf-
fald. Ulempen ved et privat ejet anlæg er, at man må forvente, at en privat investor, vil
kræve sikkerhed for investeringen, i form af lang leveringsgaranti af det kommunalt ind-
samlet madaffald, samt en garanti for en mindste pris.

Aalborg Kommune arbejder på en vurdering af økonomien i et lokalt anlæg, contra aftale
med et regionalt anlæg.

Frederikshavn Forsyning oplyser på deres hjemmeside, at de udbyder et anlæg til en
privat investor.

Det er administrationens opfattelse, at der ligger en fordel i at være først med et anlæg,
og at dele af de øvrige kommuner må forventes at anvende dette, når de indfører en kil-
desertering af madaffaldet.

Organisering og finansiering
AVV udfører i dag en lang række affaldsopgaver for kommunerne, bl. a. behandling af
samt bortskaffelse af affaldet^ En af disse opgaver er drift af genbrugspladser. Afregning
mellem kommunerne og AVV for drift af genbrugspladserne sker dels som faste udgifter
efter indbyggertallet og dels som variable udgifter afhængig af affaldsmængderne. "En
lignende afregningsmodel kan med fordel afvendes i forbindelse med forbehandlings-
anlægget. Modellen vil også senere kunne anvendes, når flere kommuner begynder at
levere affald til anlægget.

nedenstående skema er vist de økonomiske konsekvenser, afhængigt af hvor mange
kommuner der leverer madaffald til anlægget.
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Deltagere

Hjørring

Hjørring og
Brønderslev
Flere kommuner

Indbyggere

65. 000

100. 000

200. 000

Tons

5.000

7. 500

15.000

Faste
Kr. pr.

udgifter
indbygger
36

24

12

Var. driftsudgifter
Kr. pr. tons
240-

240-:

240-

340

340

340

Spændet i de variable driftsudgifter skyldes, at salg af biopulper er sat til mellem O
100kr. pr. ton.

Teknik- og miljøudvalget i Hjørring Kommune vil drøfte en lignende sagsfremstilling i
deres møde primo april måned.

Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven, Affaldsbekendtgørelsen og AVVs vedtægt.

Økonomiske konsekvenser

De samlede anlægsudgifter til et forbehandlingsanlæg til madaffald vurderes at blive 29
mio. kr.

Driftsudgifterne vil afhænge af de tilførte mængder madaffald og forventes at blive mel-
lem 240 og 340 kr. pr. ton, hvor der er indregnet salg af biopulp til mellem O og 100 kr.
pr. ton.

Personalemæssige konsekvenser
Anlægsarbejdet forventes at give en del lokalt arbejde, l driftsfasen vil forbehandlingsan-
lægget inkl. den nye ressourcehal give 2-3 arbejdspladser.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Etablering af et forbehandljngsanlæg i området vil give lokal produktion af energi og lokal
udnyttelse af næringsstofferne.
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Bilag
Ingen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at administrationen i samarbejde med Hjørring Kommune ar-
bejder videre på et lokalt anlæg drevet i AW-regi, og at sagen forelægges bestyrelsen
på ny, når der foreligger yderligere informationer.

Beslutning
Godkendt som indstillet.

4. Miljøredegørelse 2017

Journalnr. : P14-0101 /D17-58387

Resumé

AW og MV tænker fortsat miljøet først og arbejder hver dag aktivt med miljøledelse.
Alle anlæg har siden 1998 været EMAS-registreret, og der er løbende kommet flere
certificeringer til. En gang om året afholdes intern audit, ligesom der udarbejdes en miljø-
redegørelse, som verificeres i forbindelse med den eksterne audit.

Milj'øredegørelsen 2017 er baseret på tal og data fra 2016.

Sagsfremstilling
AVV og MV har siden 1998 udarbejdet en fælles miljøredegørelse, hvori vi bl. a. uddyber
de miljømål, vi nåede i det forgangne år og præsenterer vores mål for det kommende år.

Vedlagte Milj'øredegørelse 2017 er baseret på tal og data fra 2016 og netop verificeret i
forbindelse med den årlige ekstern audit- i år20. -22. marts 2017. Igen i åropnåede"
AW og MV et flot resultat til trods for en ny certificering indeholdende bl. a. det ledelses-
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mæssige arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR). De andre internationale
standarder vi verificeres i er ISO 14001 og OHSAS 18001

Lovgrundlag
Intet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen.

Bilag
Punkt 4, bilag 1: Miljøredegørelse 2017 - interaktiv

Indstilling
At miljøredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

5. Formanden orienterer

Intet ved udarbejdelse af dagsorden.
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6. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Intet ved udarbejdelse af dagsorden.

7. Administrationen orienterer

a) Skattesag
b) Ejerstrategi
c) Regnskab 2016-status

8. Næste bestyrelsesmøde

Forslag til næste bestyrelsesmøde er 17. maj 2017 kl. 13. 00 - 15. 30 efter fælles møde
med TMU-udvalg.

Indstilling
At næste bestyrelsesmøde fastholdes som planlagt.

Beslutning
Mødet fastholdes.
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9. Eventuelt

Åsa Genbrugsplads blev vendt med henblik på bemanding og kodet port.


