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I/S Reno-Nord 

 
Notat om indtræden i sorteringsanlæg – Rebild Kommune  

1. Indledning 

Formålet med notatet er at redegøre for vilkårene og fremgangsmåden for udvidelse af Rebild Kommunes 

deltagelse i I/S Reno-Nord ved kompetenceoverførelse og deltagelse i affaldshåndteringsopgaven ”Sorte-

ring og afsætning af indsamlet plast- og metalaffald samt mad- og drikkekartoner”, jf. vedtægternes bilag 

3.2.5. 

 

Rebild Kommune deltager på nuværende tidspunkt som interessent i I/S Reno-Nord. 

 

I/S Reno-Nords vedtægter er senest godkendt af Ankestyrelsen den 29. november 2021. 

2. Udvidelse af Rebild Kommunes deltagelse i en eksisterende kompetenceoverført opgaver 

En interessent kan indgå aftale med I/S Reno-Nord om udvidelse af interessentens deltagelse i allerede 

kompetenceoverførte opgaver, jf. vedtægternes afsnit 3.7. 

 

Vedtægternes afsnit 3.7 har følgende ordlyd: 

 

”Interessentskabets bestyrelse er bemyndiget til at indgå skriftlig aftale med interessenterne 

– enkeltvist eller samlet – om en udvidelse af interessentens deltagelse 

i eksisterende kompetenceoverførte opgaver, jf. punkt 3.2, samt om 

kompetenceoverførsel af yderligere affaldsbehandlings- eller håndteringsopgaver 

indenfor interessentskabets formål. I en aftale om kompetenceoverførsel af 

yderligere affaldsbehandlings- eller håndteringsopgaver skal den pågældende 

opgave være konkret, klart og entydigt beskrevet med tydelig angivelse af interessentskabets 

kompetence, opgaver og ansvar. Kompetenceoverførselsaftalen 

skal i henhold til kommunestyrelseslovens § 60 godkendes af det kommunale 

tilsyn (pt. Ankestyrelsen). I den omfang sådanne opgaver kan adskilles fra fælles 

opgaver, fx drift af genbrugspladser, kan den enkelte kommune enkeltvis fastlægge 

serviceniveauet for opgaven. Den enkelte kommunes betaling for udførelsen 

afspejler interessentskabets faktiske omkostninger herved.” 
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Rebild Kommune har i dag ikke overdraget kompetence indenfor sortering og afsætning af indsamlet plast- 

og metalaffald samt mad og drikkevarekartoner, jf. bilag 3.2.5.  

 

Da Rebild Kommune allerede er interessent, skal udvidelsen af Rebild Kommunes deltagelse i affaldshånd-

teringsopgaven ”Sortering og afsætning af indsamlet plast- og metalaffald samt mad- og drikkekartoner” af-

tales skriftligt med bestyrelsen. 

 

I det indbyrdes forhold hæfter hver interessent alene for forpligtelser, der påhviler interessentskabet inden-

for de kompetenceoverførte opgaver, som interessenten deltager i og i det forholdstal for den enkelte op-

gave, som er opgjort i henhold til punkt 6.4. 

 

I henhold til vedtægternes punkt 7.2 har hver interessent ret til at udpege ét medlem til bestyrelsen pr. på-

begyndt 25.000 korrigeret indbyggertal indregnet i ejerandel af interessentskabet som beregnet i bilag 6.4. 

En interessent kan dog uanset ejerandel udpege mindst to og maksimalt seks medlemmer til bestyrelsen. 

 

Rebild Kommune vil ved deltagelsen i affaldshåndteringsopgaven ”Sortering og afsætning af indsamlet 

plast- og metalaffald samt mad- og drikkekartoner” ikke opnå ret til at udpege yderligere medlemmer til be-

styrelsen. 

 

Som grundlag for den skriftlige aftale skal der foretages en opdateret beregning af bilag 6.4 af interessen-

ternes ejerandele og forholdsmæssige fordeling af den indbyrdes hæftelse mv., jf. vedtægternes punkt 6.5.  

 

Der skal tages stilling til størrelsen af et eventuelt kapitalindskud samt antallet af bestyrelsesmedlemmer. 

Opdateringen af beregningen i bilag 6.4 skal ske med udgangspunkt i beregning udarbejdet pr. 1. januar 

2022. 

2.1 Særskilt regulering af ejerandele i bilag 3.2.5. 

Bilag 3.2.5 indeholder i afsnit 6 en specifik regulering af ejerandele i forbindelse med en selskabsgørelse 

eller et salg af sorteringsanlægget. Det fremgår heraf, at: 

 

”6. Selskabsgørelse/salg af sorteringsanlægget 

 

For det tilfælde at sorteringsanlægget bortsælges eller udskilles i forbindelse med 

selskabsgørelse fastsættes ejerandelene til sorteringsanlægget på baggrund af de deltagende 

interessenters bidrag til anlægget i den periode, de har været medejere af anlægget. 

 

6.1 Følgende kommuner er deltagende interessenter i sorteringsanlægget fra november 2016: 

1) Jammerbugt Kommune 

2) Mariagerfjord Kommune 

3) Aalborg Kommune 

 

6.2 Følgende kommuner er deltagende interessenter i sorteringsanlægget fra januar 2022: 
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1) Brønderslev Kommune 

2) Hjørring Kommune” 

 

Med bestemmelsen sikres det, at værdien af sorteringsanlægget i forbindelse med ejerfordelingen tilfalder 

de kommuner, der har betalt den største andel af kapacitetsomkostningerne bl.a. i form af renter og afskriv-

ninger i anlæggets levetid.   

 

  

Der skal derfor tages højde for denne formulering i forbindelse med indgåelsen af den skriftlige aftale mel-

lem I/S Reno-Nord og Rebild Kommune. 

3. Oplæg til fremgangsmåde for udvidelse af Rebild Kommunes deltagelse i I/S Reno-Nord 

• Anmodning fra Rebild Kommune om udvidelse af deltagelsen i I/S Reno-Nord til også at omfatte 

sortering og afsætning af indsamlet plast- og metalaffald samt mad og drikkevarekarton 

• Udarbejdelse af skriftlige aftale mellem bestyrelsen og Rebild Kommune samt opdatering af bilag 

6.4 og bilag 3.2.5 

• Godkendelse af bestyrelsen i I/S Reno-Nord og kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune 

• Godkendelse af Ankestyrelsen 

 

 

 

København, den 1. juli 2022 

Johan Weihe  

 

 

Kristian Raun Larsen   
 


