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Indtræden af Rebild Kommune som interessent i sorteringsanlæg for plast og 
metal 
 
Indledning 
I forbindelse med møde mellem Rebild Kommune og I/S Reno-Nord torsdag den 11. august 2022 har 
Rebild Kommune ønsket en belysning af de økonomiske konsekvenser ved en indtræden som 
interessent i sorteringsanlægget frem for at fortsætte som ekstern leverandør. 
 
Indvejningspris eksterne leverandører 
Rebild Kommune betragtes i øjeblikket som en ekstern leverandør på sorteringsanlægget, da Rebild 
Kommune ikke er interessent heri. Indvejningsprisen er i 2022 2.995 kr. pr. tons. Der forventes på 
nuværende tidspunkt en indvejningspris i 2023 på 3.195 kr., men det skal understreges, at budgettet 
for 2023 ikke er endeligt, hvorfor prisen kan stige til omkring 3.300 kr. pr. tons. 
 
Indvejningspris interessenter 
Interessenterne i sorteringsanlægget har i 2022 en indvejningspris på 2.231 kr. pr. tons. Herudover 
betaler interessenterne et årligt kapacitetsbidrag på ca. 5 mio. kr., der skal dække renter og 
afskrivninger på sorteringsanlægget. Kapacitetsbetalingen fordeles mellem interessenterne efter 
indbyggertallet i interessentkommunerne i 1. kvartal i de enkelte regnskabsår. Kapacitetsbetalingen i 
2023 er budgetteret til 5,3 mio. kr., mens indvejningsprisen i 2023 er budgetteret til 1.950 kr. pr. tons. 
Det skal understreges, at budget 2023 ikke er endeligt endnu, men der forventes ikke væsentlige 
stigninger i prisen pr. ton.    
 
Konsekvenser for indvejningspris og kapacitetsbetaling ved indtræden af Rebild Kommune 
Såfremt Rebild Kommune indtræder som interessent i sorteringsanlægget skal de ovennævnte takster 
genberegnes, så sorteringsanlægget i 2023 sikres den samme samlede indtægt uanset antallet af 
interessenter. Genberegning fremgår af vedlagte bilag. Af genberegningen fremgår, at 
indvejningstaksten for 2023 for interessenterne bliver 1.950 kr., mens Rebild Kommunes andel af 
kapacitetsbetalingen udgør ca. 376. 000 kr. Den gennemsnitlige pris pr. ton bliver derfor under de 
nuværende forudsætninger 3.034 kr. pr tons, såfremt Rebild Kommune er interessent i 
sorteringsanlægget, hvilket skal sammenholdes med en forventet pris for eksterne leverandører i 
niveauet 3.195 – 3.300 kr. pr. tons.  
 
Forudsætninger i genberegning 
Som det fremgår af vedlagte genberegning, er indbyggertallet for 1. kvartal 2022 anvendt som 
grundlag for fordelingen af kapacitetsbetalingen. Fordelingen af kapacitetsbetalingen opdateres i 
2023, når indbyggertallet for 1. kvartal kendes. Der forventes ikke væsentlige ændringer i fordelingen, 
da indbyggertallet i interessentkommunerne ikke ændres væsentligt mellem årene.  
 
Den forventede mængde affald modtaget på sorteringsanlægget er baseret på realiserede mængder i 
tidligere og indeværende år, samt forventninger til indsamling af mad- og drikkekartoner, da denne 
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fraktion ikke har været indsamlet over længere tid. Den anvendte mængde affald i genberegningen 
kan selvfølgelig ændres, hvorved den gennemsnitlige pris pr. ton ændres.   
 
Kapitalkonto i sorteringsanlæg for plast og metal 
Der er i forbindelse med Rebild Kommunes indtræden som interessent i sorteringsanlægget lagt til 
grund, at indtrædelsen sker på samme vilkår som var gældende for Hjørring og Brønderslev 
kommuner i forbindelse med fusionen mellem I/S Reno-Nord og AVV I/S pr. 1. januar 2022. Det 
betyder, at der ikke betales for eventuelle merværdier i sorteringsanlægget i forbindelse med 
indtrædelsen.  
 
I en salgssituation vil Rebild Kommune omvendt kun få andel i et tab eller en gevinst på baggrund af 
en fordelingsnøgle baseret på den samlede betaling, som Rebild Kommune har foretaget i perioden 
som interessent i sorteringsanlægget. Dette er beskrevet i vedtægternes bilag 3.2.5 punkt 6. Såfremt 
sorteringsanlægget f.eks. sælges pr. 1. januar 2024, har Rebild Kommune været interessent i et år og 
bidraget med en samlet betaling på ca. 1,3 % af sorteringsanlæggets samlede indtægter siden 
etableringen, hvorfor en eventuel avance på 1 mio. kr. vil udløse en gevinst til Rebild Kommune på 
13.000 kr. Et eventuelt tab fordeles på samme måde. 
  
Sorteringsanlægget realiserede i 2022 et overskud på ca. 0,4 mio. kr. og har en akkumuleret ”Hvile-i-
sig-selv-kapital” på ca. 1,4 mio. kr. Ved en indtræden af Rebild Kommune som interessent i 
sorteringsanlægget er Rebild Kommunes kapitalkonto 0 kr., da der ikke opnås en andel af den allerede 
akkumulere ”Hvile-i-sig-selv-kapital”. Rebild Kommunes kapitalkonto tilskrives alene med andelen af 
det realiserede resultat hvert år fremadrettet. Fordelingen af årets realiserede resultat sker på 
baggrund af indbyggerantallet. Der er i vedtægternes bilag 6.4 en beskrivelse heraf.    
 
Aktiver og gæld i sorteringsanlægget 
Der er i sorteringsanlægget samlede aktiver og gæld for ca. 29 mio. kr. De væsentligste aktiver er 
grunde og bygninger og selve sorteringsanlægget. Grunde og bygninger afskrives over 25 år, mens 
sorteringsanlægget afskrives over 8 år.  
 
Indtrædelsesdato 
Det er vores vurdering, at en indtrædelse som interessent i sorteringsanlægget kan gennemføres pr. 1. 
januar 2023 eller eventuelt tidligere, hvis dette måtte ønskes.  
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