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Aftale om udvidelse af kompetenceoverdragelse
Mellem
I/S Reno-Nord
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst
(”Reno-Nord”)
og
Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring
(”Rebild Kommune”)
(i fællesskab betegnet ”Parterne” og hver for sig ”Part”)
er der indgået denne aftale om udvidelse af kompetenceoverdragelsen af affaldsbehandlings- og
affaldshåndteringsopgaver indenfor Rebild Kommunes geografiske område til Reno-Nord (herefter betegnet
”Aftalen”).

1.

Baggrund

1.1

Rebild Kommune er sammen med Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord
Kommune og Aalborg Kommune interessenter i Reno-Nord, der er et kommunalt fællesskab
etableret i henhold til kommunestyrelseslovens § 60.

1.2

Rebild Kommune har på byrådsmøde den 26. marts 2020 vedtaget at udvide kommunens
deltagelse i Reno-Nord indenfor forbrændingsområdet til at omfatte hele kommunens geografiske
område. Rebild Kommune har den 26. november 2015 besluttet at kommunen skal indgå aftale
med Reno-Nord om modtagelse af deponeringsegnet affald og farligt affald fra hele Rebild
Kommune. Kopi af protokollat fra Rebild Kommunes byrådsbehandling den 26. marts 2020 og 26.
november 2015 vedlægges Aftalens som bilag 1.2.a og 1.2.b.

1.3

Kompetenceoverdragelsen angår affaldsbehandlings- og affaldshåndteringsopgaverne omfattet af
bilag 1.1 ”Forbrændingsopgave”, Bilag 1.2 ”Deponeringsopgave” og bilag 1.4 ”Farligt Affald”.
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2.

Prissætning

2.1

Prissætningen af dagrenovationen fra det udvidede område, der leveres til forbrænding på
interessentskabets energianlæg, baseres i perioden frem til udgangen af 2022 på den såkaldte
”markedsprismodel”, jf. Sammenlægsaftalens afsnit 6.9.1.

2.2

Fastsættelse af rammerne for interessentskabets priser for den kompetenceoverførte opgave
henhører under bestyrelsens kompetence og skal ske i overensstemmelse med vedtægternes
almindelige regler principper, herunder ”hvile-i-sig-selv” princippet.

3.

Kørselsudligningsordning

3.1

I forbindelse med udvidelsen af det område i Rebild Kommune, hvorfra der leveres dagrenovation
til forbrænding på interessentskabets energianlæg, skal der ske en opdatering af
kørselsudligningsordningen i vedtægternes bilag 1.5.

3.2

Reno-Nord opdaterer kørselsudligningsordningen forud for ikrafttrædelsen den 1. januar 2021.

4.

Ejerforhold og hæftelse

4.1

I forbindelse med udvidelsen af det område i Rebild Kommune, hvorfra der leveres dagrenovation
til forbrænding på interessentskabets energianlæg, skal der ske en genberegning og opdatering af
Ejerfordelingsnøglen jf. vedtægternes afsnit 6.

4.2

Reno-Nord genberegner og opdaterer Ejerfordelingsnøglen forud for ikrafttrædelsen den 1. januar
2021.

5.

Bestyrelse

5.1

I forbindelse med udvidelsen af det område i Rebild Kommune, hvorfra der leveres dagrenovation
til forbrænding på Reno-Nords energianlæg, skal der ske en genberegning af, om der opnås ret til
udpegning af yderligere bestyrelsesmedlemmer ud fra princippet i vedtægternes punkt 8.2.1, jf.
punkt 8.2.3.

5.2

I henhold til beregningsprincippet i vedtægternes punkt 8.2.1 har Rebild Kommune ret til ét
yderligere medlem i bestyrelsen som konsekvens af udvidelsen af det område i Rebild Kommune,
hvorfra der leveres dagrenovation til forbrænding på Reno-Nords energianlæg.
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5.3

Den samlede bestyrelse udvides på den baggrund fra og med den 1. januar 2021 med ét medlem,
der tilfalder Rebild Kommune, jf. vedtægternes punkt 8.2.3.

5.4

Rebild Kommune meddeler senes den 31. december 2020 navnet på det yderligere medlem af
bestyrelsen samt navnet på vedkommende personlige suppleant, jf. vedtægternes punkt 8.3.

6.

Kapitalindskud

6.1

Rebild Kommune skal ikke foretage yderligere kapitalindskud i Reno-Nord som følge af den aftalte
udvidelse af kompetenceoverdragelsen af affaldsbehandlings- og affaldshåndteringsopgaver til
Reno-Nord.

7.

Tilbagekaldelse af kompetenceoverdragelse

7.1

Tilbagekaldelse af kompetenceoverdragelse af affaldsbehandlings- og affaldshåndteringsopgaver
kan ske i overensstemmelsen med de til enhver tid gældende vedtægter for Reno-Nord.

8.

Godkendelse af Aftalen

8.1

Udvidelsen af en interessents deltagelse i Reno-Nord skal i henhold til vedtægternes punkt 17.1
godkendes af et flertal på 2/3 af de deltagende interessenters kommunalbestyrelser samt af
Ankestyrelsen.

8.2

De respektive bilag for de kompetenceoverførte opgaver opdateres i relevant omfang forud for
indsendelse af Aftalen til Ankestyrelsen.

9.

Ikrafttrædelse

9.1

Udvidelsen af kompetenceoverdragelsen træder i kraft den 1. januar 2021 betinget af
godkendelsen i henhold til punkt 8.1.

10.

Vedtægtsændringer

10.1

Reno-Nords bestyrelse har påbegyndt en proces for ændring og forenkling af de nugældende
vedtægter. Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2021 efter indhentelse af de
nødvendige godkendelser.
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10.2

Ændres vedtægterne for Reno-Nord skal lægges til grund, at de i punkt 1.2 anførte
affaldsbehandlings- og affaldshåndteringsopgaver omfatter hele Rebild Kommunes geografiske
område og at denne Aftale falder bort ved ikrafttrædelse af de nye vedtægter, dog således at
vilkåret i punkt 2.1 opretholdes frem til udgangen af 2022.

11.

Underskrifter

Dato:
For:

I/S Reno-Nord

Kristoffer Hjort Storm
Formand

Thomas Lyngholm
Direktør

Dato:
For:

Rebild Kommune

Leon Sebbelin
Borgmester

Jes Lunde
Kommunaldirektør
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