Magistraten

Punkt 6.

Godkendelse af opgaveoverførsel til I/S Reno-Nord - Farveseparering
2021-019672
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender
udkast til Aftale om kompetenceoverførsel vedrørende etablering af optisk sorteringsanlæg, samt
nyt bilag 3.2.10 i henhold til punkt 3.7 i I/S Reno-Nords vedtægter.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet har den 15. juni 2020 (punkt 2) godkendt, at Aalborg Kommune kan indgå en aftale med I/S
RenoNord om opgaveoverførsel, så madaffald indsamlet sammen med restaffald kan afleveres til
farveseparering ved I/S Reno-Nord.
Efterfølgende har byrådet den 8. februar 2021 (punkt 16) godkendt, at det fastholdes, at I/S Reno-Nord ejer,
etablerer og drifter et kommende farvesepareringsanlæg, og dermed at I/S Reno-Nord igangsætter udbudsog projekteringsprocessen som planlagt. Baggrunden for denne behandling var, at der er usikkerhed i
forhold til betragtningen om, at farveseparering er en del af de kommunale aktiviteter, også efter at
Klimaaftalen (fra 16. juni 2020) implementeres.
I/S Reno-Nord har den 17. marts 2021 anmodet Aalborg Kommune om at godkende hhv. udkast til Aftale om
kompetenceoverførsel vedrørende etablering af optisk sorteringsanlæg, samt nyt bilag 3.2.10 i henhold til
punkt 3.7 i I/S Reno-Nords vedtægter.
I opgaveoverførslen sikres det, at I/S Reno-Nord i tæt samarbejde med Aalborg Kommune etablerer et
anlæg i tilknytning til I/S Reno-Nords eksisterende faciliteter ved energianlægget i Aalborg, som kan
modtage og optisk sortere forskelligt farvede poser med indsamlet mad- og restaffald fra Aalborg Kommune.
Anlægget skal være i drift senest 1. januar 2024. Anlægsinvesteringen er i størrelsesordenen 81-109 mio. kr.
(som behandlet i byrådet den 15. juni 2020, punkt 2). Da Aalborg Kommune pt. vil være eneste interessent i
denne aktivitet, skal udgifterne afholdes af Aalborg Kommune via gebyrerne på affald. Proceduren i Aalborg
Kommune er, at der ved sager, som omhandler optagelse af lån, skal gives en kommunal lånegaranti, og
RenoNord vil derfor inden idriftsættelse af anlægget anmode Aalborg Kommune om at stille denne garanti denne sag vil blive behandlet i byrådet.
Juridiske forhold
I henhold til I/S Reno-Nords vedtægter er en opgaveoverførsel omfattet af punkt 3.7. Det betyder, at der skal
indgås en overførselsaftale mellem I/S Reno-Nord og Aalborg Kommune (og evt. andre
interessentkommuner, der ønsker at tilføre affald til anlægget) for, at I/S Reno-Nord kan løse opgaven.
Aftalen om opgaveoverførsel skal efter godkendelse i byrådet og I/S Reno-Nords bestyrelse i henhold til
kommunestyrelseslovens § 60 godkendes af de kommunale tilsynsmyndigheder (Ankestyrelsen).
Usikkerhed i forhold til lovgivning
I det eksisterende (gældende) lovgrundlag er der intet til hinder for, at der laves en § 60-overførsel til I/S
Reno-Nord, som herefter opfører og drifter et farvesepareringsanlæg.
Det er imidlertid uafklaret, hvordan Klimaaftalen fra 16. juni 2020 tolkes i forhold til, om farveseparering
betragtes som en del af indsamlingen, og dermed fortsat kan ske i kommunalt regi.
Der er fortsat ikke kommet en bekræftelse fra Energistyrelsen på, at Aalborg Kommune og I/S Reno-Nord
(og dennes advokat) vurdering af, at et farvesepareringsanlæg er omfattet af kommunale aktiviteter på
affaldsområdet, lige som Klimaaftalen fortsat ikke er udmøntet i lovgivning. Begge elementer var beskrevet i
byrådets behandling den 8. februar 2021 (punkt 16).
Hvis den kommende lovgivning betyder, at kommunale selskaber ikke kan etablere og drive
farvesepareringsanlæg, vil bilag 3.2.10 til I/S Reno-Nords vedtægter og Aftale om kompetenceoverførsel
vedrørende etablering af optisk sorteringsanlæg skulle aflyses. Den kommende lovgivning forventes at blive
godkendt i 2021 med ikrafttræden pr. 1. januar 2022, og forventes således at være kendt inden etablering af
anlægget påbegyndes.
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Bilag:
Opgaveoverførselsaftale - Optisk Sortering
Bilag 3.2.10 til RNs vedtægter- Sortering og afsætning af indsamlet mad- og restaffald
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