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1. Byggekredit Aben
Sagsnr. : P15-0401
Sagsbehandler: Nicolaj Søberg Arndt

Resumé
l forbindelse med opførelsen af den nye ressourcehal er der i byggefasen behov for optagelse af et
len som byggekredit.

Sagsfremstilling
Det er besluttet, at der skal opføres en ny ressourcehal, hvor bl. a. affaldsfraktionerne fra den
kildesorterede indsamling ved husstandene skal placeres og behandles, l hallen forventes det
således, at der etableres et forbehandlingsanlæg til behandling af det organiske affald. Der vil
desuden kunne tilføres fraktioner, som nu bliver behandlet pé vores miljøanlæg, f.eks. gips og
isolering - ligesom der vil blive prioriteret plads til stikprøvekontrol, station til omlastning samt vask
af skraldebiler. Det bliver derfor nødvendigt at optage et len på 60 mio. kr. Se nedenfor overordnet
plan.

Bygning og udvendig plads
Forbehandlingsanlæg
Øvrigt, inventar, tilslutning, udmatrikulering, projekterinfljrLy^
lait

30 mio. kr.
20 mio. kr.
10 mio. kr

60 mio. kr.

Der ønskes i byggefasen optaget lån som byggekredit, som efter endt anlægsfase erstattes af et
fast-forrentet len.

Der er modtaget tilbud fra Kommunekredit på en byggekredit med en hovedstol pé 60 mio. kr. og
med variabel rente fastlagt den 22. maj 2018 til 0, 05% p. a.

Lovgrundlag
Lånebekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser
Forrentningen af byggekreditten tillægges anlægsomkostningerne.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen
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Indstilling
At bestyrelsen godkender låneoptagelsen af byggekreditten i Kommunekredit som beskrevet i
sagsfremstillingen og sender anmodning til interessentkommunerne om deres godkendelse.

Bilag:
Bilag byggekredit ressourcehal. pdf

Beslutning AW Bestyrelse den 19. juni 2018:
Godkendt som indstillet

2. Forslag kommunekreditlån til biler og containere Åben
Sagsnr. : P16-0307
Sagsbehandler: Nicolaj Søberg Arndt

Resumé
l forbindelse med udrulningen af kildesortering ved husstandene i de to ejerkommuner er det
blevet besluttet at AW skal finansiere indkøbet af biler og minicontainere til de tørre fraktioner
samt facilitere og finansiere de nedgravede løsninger ved boligselskaberne. Der bliver derfor brug
for at optage et len i Kommunekredit på 40 mio. kr.

Sagsfremstilling
Der er allerede indgået kontrakt om køb af 9 biler og der bliver snart indgået kontrakt om indkøb af
yderligere 3 biler. Derudover skal der i nærmeste fremtid anskaffes minicontainere samt
finansieres nedgravede løsninger ved boligselskaberne. Der er derfor af likviditetsmæssige
årsager behov for optagelse af et lån i Kommunekredit på 40. mio. kr., hvoraf containere og
nedgravede løsninger udgør 22 mio. kr. og bilerne udgør de resterende 18 mio. kr.

AW har pr. 22. maj 2018 modtaget et lånetilbud fra Kommunekredit på et 8-érigt fast-forrentet lån
på 40 mio. kr. med en effektiv debitorrente pé 0, 59%. Den aktuelle rentesats fastsættes dog på
optagelsesdagen.

Lovgrundlag
Lånebekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser
Lenet afdrages og forrentes over 8 er og vil i den periode påvirke ordningens driftsomkostninger.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen
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Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen

Indstilling
At bestyrelsen godkender låneoptagelsen i Kommunekredit som beskrevet i sagsfremstillingen og
sender anmodning til interessentkommuneme om deres godkendelse.

Bilag:
Bilag lån KK biler og containere. pdf

Beslutning AW Bestyrelse den 19. juni 2018:
Godkendt som indstillet

3. Opgradering afAW Genbrugspladser (Hirtshals og Mitjøvej)
Aben
Sagsnr: P18-0244
Sagsbehandler: Thomas Thomsen

Resumé
AW ønsker at forbedre serviceforholdene for vores brugere af genbrugspladserne i Hirtshals og
på Miljøvej i Hjørring Øst.

Genbruasplads Hirtshals:

Genbrugspladsen i Hirtshals skal forberedes, så den kan have åbent for erhverv alle hverdage fra
kl. 07.00. Normalt åbnes pladsen først kl. 13.00. Der skal installeres intelligent port samt
videoovervégning. Virksomheder kan således blive lukket ind på pladsen via AWs personale i
Vejetérnet. Denne service er allerede mulig pé fem andre genbrugspladser i AW - Hjørring Øst,
Sindal, Løkken, Brønderslev Øst, Dronninglund.

Derudover skal pladsen i Hirtshals opgraderes se den overholder de nye standardvilkér. Dette skal
ske i og med Hjørring Kommune revurderer miljøgodkendelsen i løbet af 2018. Denne opgradering
omfatter etablering af olie- og benzinudskiller pé overfladevand samt etablering af betondæk foran
kemirum samt under arealer hvor der er placeret containere til jern og metal.

Genbruasplads Miliøvei:

Genbrugspladsen i Hjørring (Miljøvej) skal udstyres betonelementer, så kunder kan aflæsse
affaldet direkte pé jorden, l dag skal brugerne læsse affaldet op i en af vores containere. Der skal
leveres og monteres ca. 40 m væg af betonelementer samt betonklodser til inddeling af arealet i
bese. Her skal der gøres plads til at jord og murbrokker kan læsses af direkte pé jorden.

Sagsfremstilling
AW har igennem de sidste mange er forbedret genbrugspladserne løbende.

Genbruasplads Hirtshals
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Blandt andet har vi løbende åbnet op for muligheden for, at erhverv kan komme af med deres
affald allerede fra morgenstunden - et ønske der har været fremført af de erhvervsdrivende selv.
AW har derfor indført at fem af vores genbrugspladser holder åbent fra kl. 07. 00 for erhverv pé
hverdage - dette gælder genbrugspladserne på Miljøvej, i Sindal, Løkken, Brønderslev og
Dronninglund.

Nu er turen kommet til pladsen i Hirtshals. Der skal således installeres intelligent port samt
videoovervégning, således at personalet i AWs vejetårn kan lukke kunderne ind samt følge deres
færden via overvégningskameraer.

Samtidigt med klargøringen til at erhverv kan besøge pladsen fra kl. 07.00, se etableres pladsen
med olie- og benzinudskillere på overfladevand samt betondæk til arealerne foran kemirum samt
under containerne til jern og metal.

Disse forbedringer som et led i den revurdering af miljøgodkendelsen som Hjørring Kommune
gennemfører i løbet af 2018. Pladsen lever herefter op til de seneste regler jf. bekendtgørelsen om
godkendelse af listevirksomhed, Nr. 725 af 6. juni 2017.

Genbruasplads Miliøvei:

Vi ser løbende efter muligheder for at forbedre serviceforholdene for vores kunder på vores
genbrugspladser. l den forbindelse vil vi gøre det langt lettere for vores kunder på pladsen på
Miljøvej at komme af med fraktionerne jord og murbrokker, l dag skal disse fraktioner læsses op i
containere på pladsen.

Vi ønsker at indrette pladsen med nye betonelementer og betonklodser som adskillelse, således
jord og murbrokker fremover kan læsses direkte af på jorden.

Lovgrundlag
Overholdelse af gældende lovgivning:

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Nr. 725 af 6. juni 2017

Økonomiske konsekvenser
Genbrugsplads Hirtshals:

Ny to-fløjet elport

Videoovervågning

Adgangskontrolsystem

OBU

Betondæk

Ny facade beklædning

lait:

Genbrugsplads Miljøvej:

'DT^7K"yiil{cive

Betonelementer

150.000,00

60. 000, 00

60. 000, 00

60. 000, 00

80. 000, 00

40. 000, 00

450. 000, 00

100. 000, 00
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Faststøbning af elementer

Betonklodser:

lait:

25. 000, 00

25. 000, 00

150. 000, 00

Samlet set bliver der investeret for 600. 000 kr. Beløbet afskrives over en periode pé 20 år.

Midlerne tages fra allerede afsatte midler pé anlægskontoen for 2018 "Opgradering af pladser"

Personalemæssige konsekvenser
Ingen personalemæssige konsekvenser

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Pladsen i Hirtshals bliver forsynet med olie- og benzinudskilter som sikre at overfladevand ikke
forlader pladsen med et indhold af olie eller benzin.

Arbejdsmiljøet for vores brugere af pladsen på Miljøvej bliver væsentligt forbedret i og med
kunderne ikke skal læsse jord og murbrokker op i en container. Fremadrettet kan de skubbe
affaldet af fra traileren direkte ned pé jorden.

Indstilling
Godkendes som indstillet

Beslutning AW Bestyrelse den 19. juni 2018:
Godkendt som indstillet

4. Øvrige bestyrelsesmedlemmer Aben
Sagsbehandler: Steen Madsen

Beslutning AW Bestyrelse den 19. juni 2018:

5. Administrationen orienterer Åben
Sagsbehandler: Steen Madsen
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. Bestyrelsesseminar aflyst i Aalborg; evt. eget regi sammen med Modtagestationen
Vendsyssel

. Forbehandlingsanlæg

. Naturmødet2018

Beslutning AW Bestyrelse den 19. juni 2018:
Godkendt som indstillet

6. Eventuelt Åben
Sagsbehandler: Steen Madsen

Beslutning AW Bestyrelse den 19. juni 2018:

7. Næste møde Åben
Sagsbehandler: Steen Madsen

. Næste møde den 19. sep. 2018 kl. 9:00

Beslutning AW Bestyrelse den 19. juni 2018:
Mødet flyttes til den 13. sep. kl. 9:00

8. Formanden orienterer Åben
Sagsbehandler: Steen Madsen

. Personalesag
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Beslutning AW Bestyrelse den 19. juni 2018:

^-^2
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