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

Afbud fra: Ingen

Mødet afsluttet kl. : -

DAGSORDEN

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

genanvendelige affaldsfraktioner inkl. bestilling af biler (1 bilag)
3. Ny ressourcehal (1 bilag)
4. Formanden orienterer

5. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer
6. Administrationen orienterer

7. Næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt



Bestyrelsen for
AWI/S

Dag og år

16. oktober 2017

Blad nr.

2123

1. Ejerstrategi

Journalnummer. : P15-0395

Resumé

Byrådene i AWs ejerkommuner har besluttet, at der skal udarbejdes en ejerstrategi for
AW. Strategien skal sikre, at selskabet har klare rammer for driften og udviklingen af
virksomheden.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra AW, Brønderslev og Hjørring Kommuner har
udarbejdet et forslag til en strategi.

Sagsfremstilling
l 2015 besluttede byrådene i Brønderslev og Hjørring Kommuner, at der skal udarbejdes
en ejerstrategi for AW. Der blev efterfølgende vedtaget et kommissorium for arbejdet,
som lægger op til en grundlæggende afklaring af, hvordan ejerne i fremtiden ønsker
opgaven med affaldshåndteringen løst.

Efterfølgende har byrådene besluttet, at ejerstrategien også skal beskrive ejerkommu-
nernes fon/entninger til AWs forberedelse til selskabsgørelse.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra AW, Brønderslev og Hjørring Kom-
muner har udarbejdet et forslag til en strategi.

Formål og baaarund

Formålet med ejerstrategien er at fastsætte de overordnede rammer for, hvordan
kommunerne ønsker, at AW skal drives og udvikle sig, så:

. der sikres bedst mulig sammenhæng mellem kommunernes og
selskabets visioner, strategier og planer for affaldshåndtering.

EJerstrategien består af tre overordnede punkter:

. Overordnede mål for hvad kommunerne vil med selskabet

. Retningslinjer og principper, der beskriver kommunernes ønsker til koordinationen
og relationen mellem kommunerne som ejere og selskabet

. Forventninger til forberedelse af en evt. selskabsgørelse af affaldsforbrændings-
anlægget.



y^ Bestyrelsen for
AWI/S

Dag og år

16. oktober 2017

Blad nr.

2124

Lovgrundlag
AW er et interessentskab efter reglen i § 60, stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Bilag
Punkt 1, bilag 1: EJerstrategi for AW - endeligt udkast.

Indstilling
At forslag til ejerstrategi godkendes.

Beslutning
Godkendt som indstillet.

2. Supplerende budgetforslag til AVVs budget 2018 for ind-
samling af kildesorterede, genanvendelige affaldsfraktioner
inkl. bestilling af biler

Journalnummer: P17-0078
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Resumé

Genoptagelse af punkt 2 fra bestyrelsesmødet den 13. september 2017.

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, genanvendelige affaldsfraktioner fra husstandene
pr. 1. oktober 2018. Derfor blev det besluttet at afvente budgetlægningen for den del, der
vedrører opgaven med indsamling.

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

Sagsfremstilling

Driftsbudget:

Nærværende forslag til budget er et supplement til "Forslag til budget 2018 for AW I/S".
Det nærværende budget er korrigeret i forhold til det budgetforslag, der blev behandlet
på mødet den 16. september, således at indsamlingsprisen er budgetteret lavere end op-
rindeligt. På årsbasis 2, 0 mio. kr.

Omkostninger til særlig informationsindsats afholdes af kommunerne. Det er forudsat, at
AW betaler opstartsomkostninger med 1 , 5 mio. kr. Ligeledes er det forudsat, at AW
indkøber og betaler indsamlingsmateriel, containere og molokkertil indsamling af de
tørre, genanvendelige fraktioner med en årlig afskrivning på 2, 5 mio. kr.

Anlægsbudget:

Der er i anlægsbudgettet budgetteret med:

. Indkøb af renovationsbiler

. Udvidelse af mandskabsfaciliteter

. Indkøb af indsamlingsmateriel.

Opgaven for Hjørring Kommune:

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

. Indsamling af molokker

. Indsamling ved sommerhuse.
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Opgaven for Brønderslev Kommune:

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

. Indsamling af molokker.

Behandlingen af nærværende budget i kommunerne vil ske parallelt med behandlingen i
AWs bestyrelse og forventes godkendt, således at takster for de kommunale budgetter
kan ske rettidigt.

Af hensyn til leveringstidspunktet for renovationsbilerne er det nødvendigt at afgive ordre
i oktober 2017.

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
årsag på ansættelser med fast løn og ikke akkord.

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

genanvendelige affaldsfraktioner, version 2.

Indstilling
Budgetforslaget indstilles til bestyrelsens godkendelse. Herunder at det godkendes, at
der i 2017 kan afgives ordre på renovationsbiler.

Budgettet fremsendes til interessentkommunernes godkendelse med bestyrelsens
anbefaling.
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Beslutning
Godkendt som indstillet. Budgettet fremsendes til interessentkommunernes godkendelse
med bestyrelsens anbefaling.

3. Ny ressourcehal

Journalnummer: P15-0401

Resumé

Nye affaldstyper stiller krav til etablering af et anlæg til omlastning og forbehandling.
Spørgsmålet er, om denne opgave skal løses lokalt, eller vi skal køre affaldet uden for
området.

Etablering af en lokal ressourcehal inklusiv et forbehandlingsanlæg til madaffald har en
række fordele såvel beskæftigelses- og miljømæssigt som økonomisk.

Sagsfremstilling
l de kommende år vil der ske yderligere sortering af affald, og herunder indførelse af
kildesortering i de to ejerkommuner. Det betyder, at nye affaldstyper skal håndteres,
inden de sendes til forarbejdning på anlæg i Danmark og i udlandet.

Denne håndtering af affaldet kan enten ske lokalt eller uden for området, således at man
vælger at køre affaldet til andre omlaste-stationer i Danmark. For eksempel til Aalborg.

Fordelen ved at løse opgaven lokalt er bl.a., at merværdien der tilføres materialerne
kommer lokalområdet til gode i form af arbejdskraft, økonomi og ressourceudnyttelse.

l vedlagte notat er en nærmere gennemgang af de affaldstyper, der er tale om, samt de
økonomiske konsekvenser ved etablering af egen ressourcehal kontra at køre affaldet
udenfor området og lade andre varetage opgaven med omlastning og forbehandling.
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Lovgrundlag
Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

De samlede anlægsudgifter til en ressourcehal inklusiv et forbehandlingsanlæg til
madaffald beløber sig til i alt 61,0 mio. kr. fordelt på årene 2017 og 2018.

Ved etablering af egen ressourcehal bliver de årlige mindre-udgifter på 1,4 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser
Lokal merbeskæftigelse på 8-10 medarbejdere.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Lokal udnyttelse og forarbejdning af affaldets ressourcer.

Bilag
Punkt3, bilag 1: Notat - Ny ressourcehal og alternativer.

Indstilling

At AW iværksætter projektering og udbud af ny ressourcehal inklusiv et
forbehandlingsanlæg til madaffald.

At der frigives 1, 5 mio. kr. til projektering o. lign. fra anlægsplanen for energi-
anlægget til "Hal og modtagelse 2017".

Beslutning
Godkendt som indstillet.
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4. Formanden orienterer

Intet ved udarbejdelse af dagsorden.

5. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Intet ved udarbejdelse af dagsorden.

6. Administrationen orienterer

a) Gamle Mursten/Godt Gjort
b) Sundhedsforsikring
c) MUDP-ansøgning
d) Affald 2018 (Dansk Affaldsforenings årsmøde) i Grenå 22. -23. marts 2018.

7. Næste bestyrelsesmøde

Ifølge planen er næste bestyrelsesmøde fastsat til 2. november 2017 kl. 9.00 -12.00.
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Indstilling
Der stilles forslag om, at mødet den 2. november aflyses, og at sidste møde i 2017 den
14. december kl. 9.00 - 13.00 fastholdes. Forslag til mødested er Bryghuset Vendia i
Hjørring.

Beslutning
Godkendt som indstillet.

8. Eventuelt


