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DAGSORDEN

1. Anlægsregnskab for NOx-rensning - ovn 2 og 3 (2 bilag)
2. Anlægsregnskab for røggaskondenseringsanlæg (2 bilag)
3. Gamle Mursten (1 bilag)
4. Regnskab 2016 (3 bilag)
5. Budgetforslag 2018(1 bilag)
6. Kommunekreditlån (1 bilag)
7. Genbrugsplads Børglum - reducering af åbningstid
8. Formanden orienterer

9. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer
10. Administrationen orienterer

11. Næste bestyrelsesmøde
12. Eventuelt
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1. Anlægsregnskab for NOx-rensning - ovn 2 og 3

Journalnummer: P13-0880

Resumé

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

Sagsfremstilling
For at overholde grænseværdierne i røggasserne fra energianlægget blev der pé AWs
bestyrelsesmøde den 22. april 2015 bevilliget kr. 9.600.000. til etablering af et anlæg til
reduktion af NOx (kvælstofforbindelser).
Anlægsarbejdet er nu afsluttet og sat i drift med gode resultater.

Anlægsprojekt

NOx-rensning
(ovn 2 og 3)

Bevilling kr. ekskl.
moms

9.600.000

Forbrugt kr. ekskl.
moms

8.780.736

Bemærkning

Mindre forbrugt
819.264=8,53%

Lovgrundlag
Lov om afgift på kvælstofoxider, lov nr. 472
Miljøbeskyttelsesloven
Energianlæggets miljøgodkendelse.

Økonomi

Anlægget afskrives over en periode på 15 år (2017 - 2031 ) med årlige afskrivninger på
kr. 600. 000

Personalemæssige konsekvenser
Ingen personalemæssige konsekvenser.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Reduktion af udledningen af NOx til atmosfæren.
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Bilag
Punkt 1, bilag 1 :
Punkt 1, bilag 2:

Anlægsregnskab for NOx-rensning (ovn 2 og 3)
Revisorerklæring - NOx-rensning (ovn 2 og 3)

Indstilling
At anlægsregnskabet for NOx rensning godkendes.

Beslutning
Godkendt.

2. Anlægsregnskab for røggaskondenseringsanlæg

Journalnummer: P14-0334

Resumé

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

Sagsfremstilling
Der er tidligere på AWs bestyrelsesmøder givet følgende bevillinger til projektet:

Den 16. juni 2015 er der bevilliget kr. 34. 500.000
Den 5. oktober 2015 er der bevilliget kr. 2.000.000

Der er etableret et røggaskondenseringsanlæg for at benytte potentialet for en væsentlig
bedre udnyttelse af affaldets energi, idet beregninger viste, at der som minimum kunne
hentes 18. 000 MWh mere varme ud af røggassen, svarende til 10 % af den daværende
produktion.

l den forløbne driftsperiode har det vist sig, at anlægget faktisk producerer 30.000 MWh.
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Derudover har røggaskondenseringen forbedret muligheden for at rense røgen for S02
og HCI, hvilket giver lavere emissioner af disse stoffer fra forbrændingsanlægget.

l aftalen med Hjørring Varmeforsyning (HV) af 19. december 2012 fremgår følgende:

"l perioden 2012-2015 vil AVV, udover opgradering af anlægget, etablere røggaskon-
denseringsanlæg, hvilket forventes at øge varmeproduktionen med 25 - 30.000 MWh
pr. år."

Den samlede besparelse eller samfundsmæssige værdi for røggaskondenserings-
anlægget er estimere! til mellem kr. 10 og 20 mio. afhængigt af hvilken driftstid, udvikling
i varmepriserne og afskrivningsperiode, der er tale om.

Besparelsen vil primært komme varmekunderne til gode, ligesom alle driftsomkostninger
kan viderefaktureres til varmekunderne..

Anlægsprojekt

Røggaskondenseringsanlæg

Bevilling kr.
ekskl. moms
36. 500.000

Forbrugt kr.
ekskl. moms

-38.117.477

Bemærkning

Mere forbrugt
1.617.477=4,43%

Lovgrundlag
Varmeforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomi

Anlægget afskrives over en periode på 10 år med årlige afskrivninger pé kr. 3,8 mio., der
indarbejdes i de årlige driftsbudgetter.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen personalemæssige konsekvenser.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Røggaskondensering forbedrer muligheden for at rense røgen for S02 og HCI, hvilket vil
give lavere emissioner af disse stoffer fra energianlægget
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Bilag
Punkt 2, bilag 1:
Punkt 2, bilag 2:

Anlægsregnskab - røggaskondenseringsanlæg
Revisorerklæring - røggaskondenseringsanlæg

Indstilling
Til godkendelse.

Beslutning
Godkendt.

3. Gamle Mursten

Journalnummer: P15-0522

Resumé

Sagen blev behandlet på bestyrelsens møde den 13. december 2016, hvor der blevfrigi-
vet kr. 650. 000 til indkøb af maskine til grovsortering af kasserede mursten og til juridiske
afklaringer.

Der er for nuværende afgivet ordre på en grovsorteringsmaskine, ligesom der er arbejdet
videre på en samarbejdsmodel.

Sagsfremstilling
Grovsorteringsanlægget placeres i første omgang på AWs Miljøanlæg på Rønnovs-
holmsvej. Anlægget forventes taget i brug i efteråret 2017.

Det videre arbejde med indkøb af sidste del af sorterings- og renseanlægget, samt udar-
bejdelse af samarbejdsdokumenter og virksomhedskonstruktioner pågår og forventes af-
sluttet i 2. kvartal 2017. Der forventes bindende økonomiske aftaler med Gamle Mursten

og Den Sociale Kapifalfond. Der forventes ligeledes en virksomhedskonstruktion, hvor
samarbejdet kan etableres.
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Lovgrundlag
Kommunalfuldmagtsreglerne samt AWs vedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i vedlagte business case.

Personalemæssige konsekvenser
Der forventes ansat ordinært ansatte medarbejdere samt medarbejdere på kanten af ar-
bejdsmarkedet. Det forventelige ved fuld drift er 15 - 25 medarbejdere.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Genanvendelse medfører besparelse på C02-udledning.

Bilag
Punkt3, bilag 1: Business case

Indstilling
Der ansøges om frigivelse af midlerne fra OPP-projekt Gamle Mursten oprindeligt 7 mio.
kroner på budget 2017. Der er tidligere frigivet kr. 650.000, og der søges hermed om fri-
givelse af det resterende beløb på 6, 35 mio. kroner fra anlægsplanens OPP-projekt
Gamle Mursten.

Samtidig ansøges der om frigivelse af 1,5 mio. kroner fra anlægsplanen i 2017
- Udredningsarbejde ved dannelse af fond.

Beslutning
Godkendt som indstillet.

Både de 6, 35 mio. kroner til OPP-projektet Gamle Mursten og de 1, 5 mio. til udrednings-
arbejdet frigives.
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4. Regnskab 2016

J. nr. : P15-0596

Resumé

Fremlæggelse af AWs årsrapport for 2016 inklusiv revisionsprotokol og ledelsens regn-
skabserklæring.

Sagsfremstilling
AWs årsrapport fremlægges til godkendelse for bestyrelsen. Regnskabet aflægges i
henhold til bestemmelserne i Arsregnskabsloven for Klasse C-virksomheder.

Der er af hensyn til de kommunale regnskabsbestemmelser medtaget opdeling i seg-
menter med sammenligning af tidligere års regnskab og budget for 2016.

Årets resultat
AWs samlede resultat blev et overskud på 2. 462 t. kr. mod et forventet underskud på 1 ,0
mio. kr. På energianlægget var der budgetteret med et underskud på 1, 0 mio. kr., men
resultatet blev 882 t. kr. Det skyldes dels et højere omkostningsniveau og dels en mer-
omsætning på grund af højere gennemsnitspriser for affaldsmodtagelsen end forventet -
særligt for importeret affald. Derudover er der en hensættelse til reetablering.

På genbrugscenteret var der et overskud på 349 t. kr. Overskuddet skyldes primært et
mindre forbrug på personalekontoen. Resultaterne på de øvrige driftsafsnit er stort set
som budgetteret.

Tilsammen udviser de kommunale ordninger et overskud på 1. 296 t. kr. Overskuddet er
disponeret til dækning af tidligere års underdækning.

Lovgrundlag
Årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsbestemmelser.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.
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Personalemæssige konsekvenser
Intet at bemærke.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Intet at bemærke.

Bilag
Punkt 4, bilag 1: AVV Årsrapport 2016.
Punkt 4, bilag 2: AW Revisionsprotokollat (siderne 106-114).
Punkt 4, bilag 3: Ledelsens regnskabserklæring vedrørende årsregnskabetfor2016.

Indstilling
At AWs Årsrapport 2016 og revisionsprotokollat godkendes.

Beslutning
Godkendt.

5. Budget 2018

Journalnummer: P17-0078

Resumé
Punktet er en genoptagelse af punkt 1 fra AWs bestyrelsesmøde den 6. april 2017.

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.
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Budgettet er i stor udstrækning en videreførelse af nuværende niveau for indsamling og
behandling af affald. Taksterne er uændret i forhold til AVVs takster for 2017. Undtaget
er dog deponehngstaksfen.

/ forbindelse med implementering af et flerstrenget indsamlingssystem i Hjørring Kom-
mune pr. 1. oktober 2018 vil der ske ændringer. Konsekvenserne af disse ændringer er
med undtagelse af konsekvenserne for AVV-bobleordningen, hvor papirboblerne i en del
af Hjørring Kommune skal fjernes, ikke indregnet i nærværende budget.

Sagsfremstilling
Udgangspunktet for budget 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 skabe lokale arbejdspladser. Det forventes opnået gennem samarbejder
med private aktører i OPP-samarbejder, andre affaldsselskaber og øvrige interessenter
som f. eks projekter relateret til beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Der vil i samarbej-
cfe med øvrige aktører på affaldsområdet i Nordjylland også blive arbejdet på oprettelsen
af en nordjysk fond.

Konkrete strategiske fokusområder:

. Samarbejdsmuligheder med andre affaldsselskaber skal forfølges

. Sammen med interessenfkommunerne at prioritere forbedring af miljøet og det
lokale 002-regnskab samt håndtere ressourcerne i affaldet lokalt

. Skabe lokale arbejdspladser ved lokal udnyttelse af værdierne i affaldet

. AVV vil gå forrest og tager socialt ansvar ved at arbejde med CSR-projekter i for-
bindelse med etablering af bl. a. reparationsværksteder.

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
A\/V og en andel til kommunernes administration af ordningen.
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Fælleskommunale
ordninger

(1. 000 kr.)

Omsætning
Kommunebetating
Omkostninger
Resultat

Afskrivninger/finans. om-
kostninger
Årets resultat

Genbrugs-
pladser

5.000
47. 250
48. 700

3. 550
3. 550

o

Slorskrald S,
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
5f. 050
52. 900

3. 250
3. 250

o

Betalingen fra kommunerne (både 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
1S. OOO

3. 000
3. 000

o

Energi-
anlæg
112. 000
57. 000
35. 000
20. 000
20. 000

o

o

Miljø-
anlæg
16. 800
M. 700

2. 100
2. 100

o

Deponi

5. 200
1. 350
2. 600
». 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

7 59. »50
91.750
38. 800
28. 600
28. 050

550
o

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

Derudover har A VV 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)

Forbrændlngstakster

Forttrændingstakster:

Erhvervsaffald, kr. pr. ton, inkl. energiafgifter

Dagrenovation, kr. pr. Ion, inkl. energiafgifter

Deponeringsanlæg

Deponeringstakster:

Erhven/saffald (inert), deponeringsegnet, kr. pr. ton

Erhven/saffald (mineralsk), deponering, kr. pr. ton

Affaldsafgift, kr. pr. ton

Regnskab

(KrJ
2016

430, 20

155

1. 188

2. 328

4. 665

440

525

362

450

475

Budget

(Kr.)
2017

440, 00

163

». 392

2. 736

5. 448

440

525

380

473

475

Budget

(Kr.)
2018

440, 00

163

». 392

2. 736

5. 448

440

525

398

496

475
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Anlægsbudget 2018

Energianlæg, akut pulje
/ 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 aflæsserområdet samt forbedring af kranens arbejdsområder i siloen.

Energianlæg, sugetræksblæser
Nuværende sugetræksblæser er ofte udreguferet med reduceret produktion og miljøoverskridetser til føf-
ge. Sugetræksblæserens kapacitet skaf forøges.

Miljøanlæg, miljøforbedringer
Miljøforbedringer i form af forbedrede opbevaringsmutigheder 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. A W er forptigti-
get af miljøgodkendelserne til af vedligeholde bygninger og arealer hvor der opbevares affald. Derudover
generelt løft af GP Hirtshals med olie- og benzinudskillere samt intelligent port, så vi kan tilbyde erhven/
åbning af genbrugspfadsen fra kl. 07. 00 på hverdage.

Genbrugscenter, forbehandling organisk affald
Madaffald skat inden det sendes til biogasanlæg gennem et forbehandlingsanlæg, hvor urenheder tages
fra. Hjørring Kommune for/enter at kildesortere madaffald fra efteråret 2018 og andre kommuner for/en-
tøs 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 forrentes indført yderligere
sortering af affaldet på genbrugspladserne. Der er således behov for mere plads til opbevaring, presning
og behandling af affald. Forbehandfingsanlæg 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 m/o. frr.

7,0 mio. kr.

3,5 mio. kr.

3, 0 m/o. kr.

3. 5 mio. kr.

8. 0 mio. kr.

35, 0 mio. kr.

3, 0 mio. kr.
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Genbrugscenler, 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 i istandsætte og reparere
affald, så det bliver til nye værdier - til gavn tor miljøet. Tanken er, at disse initiativer desuden kan opkva-
lificere borgerne og dermed fremme deres muligheder på det danske arbejdsmarked. Gennem disse pro-
jekter ønsker vi også at styrke samarbejdet med andre affaldsselskaber og private firmaer.

Lovgrundlag
AVVs 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.

/ 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 på møde i maj 2017.

At der udarbejdes ef supplerende budget for modtagelse afbioaffald fra husholdninger
og den indsamlingsopgave der i forbindelse med indførelse af flerstrenget indsamlings-
system i Hjørring Kommune bliver tildelt AVV.
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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.

Sagsfremstilling
Jf. ovenstående er AWs budget 2018 tidligere behandlet på bestyrelsesmødet den
6. april 2017. l henhold til beslutningen er budgettet redigeret på forslagets side 9 og 10.

Anlægsbudget 2018

Anlæg til fortsat vedligeholdelse og optimering af nuværende drift:

Energianlæg, akut pulje
t 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 aflæsserom rådet samt forbedring af kranens arbejdsområder i 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 opbevaringsmuligheder for udvalgte fraktioner. Nedlukning af eta-
per. Ændringer i forbindelse med revurdehng 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 forptigti-
get af miljøgodkendelserne til at vedligeholde bygninger og arealer hvor der opbevares affald. Derudover
generelt løft af GP Hirtshals med olie og bezinudskillere samt intelligent port så vi kan tilbyde erhverv åb-
ning afgenbrugspladsen fra kl. 07. 00 på hverdage.

5,0 mio. kr.

4,0 mio. kr.

7,0 mio. kr.

3,5 mio. kr.

3, 0 mio. kr.

3, 5 mio. kr.
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Genbrugscenter, OPP projekt "Gamle Mursten" 3, 0 mio. kr.
Videreførelse af etablehng af lokaler og maskiner til håndtering og rensning af mursten til genanvendelser
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.

Nye tiltag:

Genbrugscenter, forbehandling organisk affald
Madaffald skal inden det sendes til biogasanlæg gennem et forbehandlingsanlæg, hvor urenheder tages
fra. Hjørring Kommune fon/enter at kildesortere madaffald fra efteråret 2018 og andre kommuner fon/en-
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 er vil der ske yderiig 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 pé 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 forventes flere rum anvendt til reparation af hårde
hvidevarer, cykler mm.

Genbmgscenter, projekter til at fremme direkte genbrug
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 i istandsætte 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 pé det danske arbejdsmarked. Gennem disse pro-
jekter ønsker vi også at styrke samarbejdet med andre affaldsselskaber og private firmaer.

8, 0 mio. kr.

35, 0 mio. kr.

1, 0 mio. kr.
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Anlægsprogram 2017-2022

Mio. kr.

Genbrugsafdeling:

Genbrugspladser:

Opgradering af pladser

Overført fra 2016
Opgradering af pladser

Genbrugscenter:

Forbehandling organisk affald
Ressourcehal

Projekter til fremme af direkte genbrug
OPP projekt "Gamle Mursten"

Overført fra 2016
Reparationsværksted

Genbrugsafdeting i alt

Energianlæg:
Akut pulje teknisk anlæg^
Sugetræksblæser
renovering ovn 3
Bygningsrenovering
^jloudvidelse/modtagelse
Forbedhnger af tekniske installationer

Overført fra 2016
Opstartede projekter
Hal og modtagelse

Energianlæg i alt

Miljøanlæg og deponi:
Miljøanlæg:

Affaldsbehandling
Miljøforbedringer

Overført fra 2016
Opstartede projekter
Miljøforbedringer

Miljøanlæg i alt

Deponi:
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Overført fra 2016

Vægt Trynbakke

Deponi i alt

Miljøanlæg og deponi i alt

Administration

Forskning og udviklingscenter
Dannelse af fond

Administration i alt

AW i alt

1

1
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1,5
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Med hensyn til etablering afforbehandlingsanlæg til bioaffald, skal der forinden træffes
endelig afgørelse med ejerkommunerne om en finansieringsmodel for anlægget.

Bilag
Punkt 5, bilag 1: Budgetforslag 2018

Indstilling
At drifts- og anlægsbudgettet for 2018 godkendes og fremsendes til interessentkommu-
neme med bestyrelsens anbefaling.

Beslutning
Drifts- og anlægsbudgettet for 2018 godkendes som indstillet.

Dog skal der inden etablering afforbehandlingsanlægget træffes beslutning om etable-
ringen i enten en eller begge ejerkommuner.
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6. Kommunekreditlån

J. nr. : P15-0204

Resumé

l forbindelse med endt anlægsfase af røggaskondenseringsanlægget ønskes bygge-
kreditten på 30 mio. kr. erstattet af et fastforrentet lån i Kommunekredit.

Sagsfremstilling
Da der i 2015 blev truffet beslutning om at optage et lån som byggekredit i byggefasen af
røggaskondenseringsanlæg, blev det samtidig besluttet, at denne efter endt anlægsfase
skulle erstattes af et fastforrentet lån.

Røggaskondenseringsanlægget er nu færdigt og taget i drift. Anlægssummen udgør
38. 117 t. kr. hvilket ønskes lånefinansieret ved optagelse af et fastforrentet lån i Kommu-
nekredit på 38 mio. kr. med en løbetid på 10 år.

AW har pr. 10. april 2017 modtaget et lånetilbud fra Kommunekredit på et 10 årigt fast-
forrentet lån på 38 mio. kr. med en effektiv debitorrente på 0,61%.

Den aktuelle rente fastsættes på optagelsesdagen.

Der er i skrivende stund usikkerhed om, hvorvidt interessentkommunerne kan/vil

opkræve garantiprovision.

Lovgrundlag
Lånebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Lånet afdrages og forrentes over 10 år og vil i den periode påvirke energianlæggets
driftsomkostninger og likviditet.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen personalemæssige konsekvenser.
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Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen miljø- eller sundhedsmæssige konsekvenser.

Bilag
Punkt 6, bilag 1: Lånetilbud fra Kommunekredit dateret den 10. april 2017

(Journalnr. : 1-3328/TFT)

Indstilling
At bestyrelsen godkender låneoptagelsen i Kommunekredit som beskrevet i sagsfrem-
stillingen og sender anmodning til interessentkommunerne om deres godkendelse.

Beslutning
Godkendt som indstillet.

7. Genbrugsplads Børglum - reducering af åbningstid

J. nr. : P13-0064

Resumé

AWs genbrugsplads i Børglum har inden for de sidste år mistet mange kunder, som
primært skyldes etableringen afAWs genbrugsplads i Løkken (2013). Af den årsag øn-
sker vi i tråd med vores strategi at justere åbningstiderne i Børglum; primært en reduce-
ring om lørdagen fra 10.00 - 13.00 i stedet for som nu 10.00 - 17.00.

Åbningstiderne for pladsen i Børglum bliver således fremadrettet:

. Mandage og onsdage 13. 00 -18. 00 samt

. Lørdage 10.00-13.00.
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Sagsfremstilling
Genbrugspladsen i Børglum har siden genbrugspladsen i Løkken blev etableret tilbage i
2013 oplevet et drastisk fald i antallet af besøgende, som er faldet fra 33.400 (2012) til
7.400 (2016). En anden medvirkende årsag til faldet er, at AW i 2015 har reduceret
pladsens åbningstid.

AW har siden 2015 arbejdet med at effektivisere og tilpasse strukturen for AWs 1 8
genbrugspladser med de aktuelle behov der er. Af den årsag kan vi nu se, at en mindre
justering af åbningstiden i Børglum er på sin plads.

Justeringen i åbningstiden skal ses i sammenhæng med åbningstiden i Lendum, fordi
bemandingen om lørdagen samtidig kan effektiviseres, således at én medarbejder frem-
adrettet kan passe begge pladser om lørdagen. Børglum fra kl. 10.00 -13.00 og Len-
dum fra kl. 14.00-17.00.

Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Uændret da der i stedet indføres ekstra bemanding på vores genbrugsplads på Stadevej.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Bilag
Ingen.

Indstilling
At justeringen af åbningstiden i godkendes.
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Beslutning
Godkendt.

8. Formanden orienterer

Intet ved udarbejdelse af dagsorden.

9. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Intet ved udarbejdelse af dagsorden.

10. Administrationen orienterer

Administrationen orienterede om en verserende sag med Hirtshals.
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11. Næste bestyrelsesmøde

Forslag til næste bestyrelsesmøde er 15. juni 2017 kl. 9.00-12.00.

Indstilling
At næste bestyrelsesmøde fastholdes som planlagt.

Beslutning
Godkendt.

9. Eventuelt

Intet

fe^é-^/


