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DAGSORDEN

for møde i bestyrelsen for
AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S
Onsdag den 13. september 2017 kl. 9.00-12.00

Mødested: AWs administration (Den pæne stue)
Mandøvej 4
Hjørring

Afbud fra: Ingen.
Jørgen Bing deltog ikke ved punkterne 6, 7 og 8.

Mødet afsluttet kl. : 10.45

DAGSORDEN

1. Halvårsregnskab 2017 (1 bilag)
2. Supplerende budgetforslag til AWs budget 2018 for indsamling af kildesorterede,

genanvendelige affaldsfraktioner (1 bilag)
3. Hirtshals (2 bilag)
4. Formanden orienterer

5. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer
6. Administrationen orienterer

7. Næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt
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1. Halvårsregnskab 2017

Journalnummer: P15-0597

Resumé

Fremlæggelse af regnskabsrapport for første halvår 2017. Med få undtagelser er resulta-
terne for de enkelte afdelinger som budgetteret. Små kommentarer følger i sagsfremstil-
lingen.

Sagsfremstilling

Genbrugspladser

Forklaring til 1. halvår

Den mindre kommunebetaling skyldes primært faktureringen af "mærker" samt højere
afsætningspriser for genanvendelige varer.

Øvrige kommunale ordninger

Rirklaring til 1. halvår

Ingen kommentarer.

Genbrugscenfret

Forklaring til 1. halvår

Ingen kommentarer.

Energianlægget

Forklaring til 1. halvår

Energianlægget kommer ud med et lille overskud. Dette skyldes, at der er modtaget
mere erhvervsaffald samt affald fra andre kommuner end forventet. Derudover bidrager
højere elpriser. På omkostningssiden blev der efter opstarten af røggaskondensatoren i
april 2016 afregnet for lidt i afgifter, hvilket påvirker 1. halvår af 2017.
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Miljøanlæg

Forkjaringtil 1. halvår

Miljøanlæggene har et stort overskud. Der ligger p. t. store mængder af forskellige frakti-
oner, som i 1. halvår af 2017 har genereret en indtægt. Disse fraktioner betyder store
omkostninger, når de i 2. halvår skal bortskaffes.

Deponier

Forklaring til 1. halvår

Ingen kommentarer.

Kørselsafdelingen

Forklaring til 1. halvår

Ingen kommentarer.

Lovgrundlag
AWs vedtægt og kommunale regnskabsbestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Som beskrevet i sagsfremstillingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Bilag
Punkt 1, bilag 1 : AW Halvårsregnskab 2017
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Indstilling
Regnskabsrapporten for første halvår af 2017 tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

2. Supplerende budgetforslag til AWs budget 2018 for ind-
samling af kildesorterede, genanvendelige affaldsfraktioner

Journalnummer: P17-0078

Resumé

Da AWs budgetforslag for 2018 blev udarbejdet og behandlet i bestyrelsen, var der ikke
truffet endelig beslutning om, hvilken opgave AW skulle have i forbindelse med udrul-
ningen af indsamling af kildesorterede affaldsfraktioner fra husstandene fra 1 . oktober
2018. Derfor blev det besluttet at afvente budgetlægningen for den del, der vedrører op-
gaven med indsamling.

Der er nu truffet beslutning om, at udrulningen sker i begge interessentkommuner, og at
AVV i begge kommuner skal indsamle de to tørre affaldsfraktioner.

Sagsfremstilling
Nærværende forslag til budget er et supplement til "Forslag til budget 2018 for AW I/S".
Dette budget laves som følge af de to kommuners beslutninger om, at AW skal forestå
indsamlingen af kildesorterede, genanvendelige affaldsfraktioner i Hjørring og Brønders-
lev kommuner.

Opgaven for Hjørrina Kommune:

. Husstandsindsamling hver 4. uge af de tørre fraktioner, papir og plast/metal

. Indsamling af molokker

. Indsamling ved sommerhuse.
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Opaaven for Brønderslev Kommune:

. Husstandsindsamling hver 4. uge af de tørre fraktioner, papir og plasf/metal.

. Indsamling af molokker.

Behandlingen af nærværende budget i kommunerne vil følge den normale tidsplan for
kommunernes budgetbehandling.

Det endelige budget afventer, at der mellem AW og interessentkommunerne aftales en
endelig fordeling af omkostninger til bl.a. information og kommunikation samt indkøb af
indsamlingsmateriel.

Lovgrundlag
Kommunale regulativer og AWs vedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Beskrevet i budgetforslaget.

Personalemæssige konsekvenser
Der er i budgetforslaget indarbejdet et personalebehov på 21 medarbejdere.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Der tilstræbes et godt arbejdsmiljø for "skraldemændene", og der arbejdes af denne år-
sag på ansættelser med fast løn og ikke akkord.

Bilag
Punkt 2, bilag 1: Budgetforslag 2018 - hlusstandsindsamling af kildesorterede,

genanvendelige affaldsfraktioner.

Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at der arbejdes videre med grundforudsætningerne beskre-
vet i nærværende budgetforslag, og at det endelige budget afventer, at der i samarbejde
med kommunerne aftales endelige snitflader i forhold til information og kommunikation
samt indkøb af indsamlingsmateriel.
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Beslutning
Godkendt som indstillet.

3. Hirtshals Fjernvarme

Journalnummer: P14-0386

Resumé

Der har gennem en periode været en diskussion Hirtshals Fjernvarme og AW imellem
bestående i, om prisfastsættelsen og faktureringen af varmeleverancen til Hirtshals
Fjernvarme var i overensstemmelse med aftalen og Varmeforsyningsloven.

Der har senest været orienteret om denne tvist på bestyrelsesmødet den 17. maj 201 7.
Hirtshals Fjernvarme har nu via deres advokat indgivet en klage til Energitilsynet den 4.
juli 2017.

AW har via vores advokat fremsendt en redegørelse om vores synspunkter på klagen
den 24. august 2017.

Sagsfremstilling
Tvisten er opstået, da Hirtshals Fjernvarme er af den mening, at der i henhold til Varme-
forsyningslovens bestemmelser er opkrævet for meget for varmeleverancen til Hirtshals.

Hirtshals har afsendt en formel klage til Energitilsynet, hvor de fremfører, at underdæk-
ninger ikke kan fremføres til senere betaling i den udstrækning, det er gjort. Det er AWs
synspunkt, at der er indgået en aftale om en introduktionsrabat, og at en aftale om tilba-
gebetaling af denne over en årrække er en rimelig begrundelse for at fremføre under-
dækning over en længere periode end 2 år.

De vedlagte bilag redegør nærmere for sagens substans.

Lovgrundlag
Varmeforsyningsloven.
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Økonomiske konsekvenser

Afhænger af sagens udfald.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen.

Bilag
Punkt3, bilag 1:
Punkt 3, bilag 2:

Klage til Energitilsynet af 4. juli 2017
Redegørelse fra AWs advokat af 24. august 2017

Indstilling
At administrationen i samarbejde med Horten fører sagen for AWs interesser, og at be-
styrelsen og primært formanden holdes løbende orienteret.

Beslutning
Godkendt.

4. Formanden orienterer

a. AW indstillet til Region Nordjyllands og Aalborg Kommunes Bæredygtighedspris
b. Nyt fra Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg
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5. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Intet ved udarbejdelse af dagsorden.

6. Administrationen orienterer

a. Udrulning af kildesortering i Brønderslev og Hjørring Kommuner
b. Lilleheden

c. EJerstrategi
d. Dialog med Hjørring Varmeforsyning

7. Næste bestyrelsesmøde

Ifølge planen er næste bestyrelsesmøde fastsat til 2. november 2017 kl. 9.00- 12.00.
Der stilles dog forslag om at mødes i oktober, og gerne i uge 42.

Forslag til et bestyrelsesmøde i oktober er:

a. Tirsdag den 17. oktober kl. 9. 00 - 12.00 eller 12.00 - 15.00
b. Onsdag den 18. oktober kl. 9. 00 - 12. 00 eller 12.00-15. 00

Indstilling
At der fastsættes en dato for et møde i oktober på en af ovenstående datoer eller et al-
ternativ til disse, og at mødet den 2. november 201 7 derudover fastholdes.
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Beslutning
Næste møde er aftalt til mandag den 16. oktober kl. 9.00 - 12.00.

8. Eventuelt

Jørgen Bing deltog ikke ved punkterne 6, 7 og 8.
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