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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 27272727----13131313 
Til Til Til Til orientering/efterretningorientering/efterretningorientering/efterretningorientering/efterretning    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 27.1: Notat med orienterings- og efterretningssager 

• Bilag 27.2: Syddjurs Kommunes ejerstrategi for Reno Djurs I/S 

• Bilag 27.3: Arbejdsmiljøklagenævnets brev af 20. november 2013 

• Bilag 27.4: Kromann Reumerts brev af 27. november 2013 

• Bilag 27.5: Artikel om skoletjeneste 
  
Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager. 
 
Notatet toges til efterretning.  
 
På næste bestyrelsesmøde sættes følgende sager på dagsordenen: 
 
- køb af areal til genbrugsstation  
- skoletjeneste 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 28282828----13131313    
RRRRegnskab egnskab egnskab egnskab for for for for 3333....    kvartal 2013kvartal 2013kvartal 2013kvartal 2013    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 28: Resumé af regnskab for 3. kvartal 2013 
 
Resumé: Der foreligger regnskab for 3. kvartal 2013.  
  
Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 30. september 2013 for Reno Djurs I/S’ 
 

• Basisydelser 

• Dagrenovation 

• Genbrugsstationer 

• Tømningsordning for bundfældningstanke 
 
Kvartalsregnskabet, som direktionen anser for tilfredsstillende, giver ikke anledning til 
særlige bemærkninger eller korrigerende handlinger.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at regnskabet for 3. kvartal 2013 tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 29292929----13131313    
Regeringens ressourceplanRegeringens ressourceplanRegeringens ressourceplanRegeringens ressourceplan    for affaldshåndtering 2013for affaldshåndtering 2013for affaldshåndtering 2013for affaldshåndtering 2013----2018201820182018    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 29.1: Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 

• Bilag 29.2: Ressourceplanen og Reno Djurs  

• Bilag 29.3: Kronik af Thomas H. Christensen 
 
Resumé: Administrationen fremlægger en række aspekter, som bør indgå i overvejelserne 
om at forfølge ressourcestrategiens mål.  
 

./. Regeringens ressourcestrategi blev offentliggjort primo oktober 2013. Ultimo november 
2013 blev strategien fulgt op af et høringsudkast til Ressourceplan for affaldshåndtering 
2013-2018. Ressourceplanen er i høring indtil 28. januar 2014.  

 
Ressourceplanen indeholder ikke nye udmeldinger i forhold til ressourcestategien. Hver-
ken ressourcestrategien eller –planen indeholder krav til de enkelte kommuner, om end 
kommunerne under ét kommer til at spille en central rolle i virkeliggørelsen af ressource-
strategien. Det er positivt, at kommunerne gives både tid og spillerum til at tilrettelægge 
lokalt forankrede løsningerne. 
 
Planen indeholder en række fokusområder:  
 
1. Vi skal forbrænde mindre affald og være bedre til at udnytte de værdier og ressour-

cer, som er i det.  
2. Vi skal reducere miljøpåvirkningen fra affald, så økonomisk vækst ikke i samme takt 

øger belastningen af natur og miljø.  
3. Der skal være kvalitet i genanvendelsen, og farlige stoffer skal ud af affaldet, før det 

genanvendes.  
4. Vi skal sørge for, at omlægningen af affaldshåndteringen sker gennem styrket of-

fentligt-privat samarbejde. (…) 
5. Vi vil nøje overvåge udviklingen på affaldsområdet, især genanvendelsen af hushold-

ningsaffaldet. (…) 
 
Ressourcestrategien har stort fokus på at minimere affaldsmængden til forbrænding. 
Miljø-, ressourcemæssige og økonomiske effekter af strategien – herunder af målsæt-
ningen om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet - udfoldes imidlertid kun i be-
grænset omfang.  
 

./. Administrationen har i et notat redegjort for en række aspekter, der bør indgå i overvejel-
serne om at forfølge ressourcestrategiens mål.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen drøfter ressourceplanen og herunder tager stilling til, om Reno Djurs 

skal afgive høringssvar på grundlag de i notatet angivne aspekter.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Der afgives høringssvar på grundlag af de faldne bemærkninger. Udkast sendes til bestyrel-
sen.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 30303030----13131313    
FFFFremtidens dagrenovationsordningremtidens dagrenovationsordningremtidens dagrenovationsordningremtidens dagrenovationsordning    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 30.1: Overvejelser om et nyt dagrenovationssystem (notat af 12. december 2012) 

• Bilag 30.2: Rambøll-notat om anvendelse af organisk affald 

• Bilag 30.3: Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager 
 
Resumé: Der foreligger et opdateret beslutningsgrundlag vedrørende husstandsindsamling 
af emballager. 
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 12. december 2012 (sag nr. 28-12) at udskyde beslut-
ninger om et nyt dagrenovationssystems tilrettelæggelse, indtil miljøministerens res-
sourcestrategi er kendt. 
 

 Ressourcestrategien (fulgt op af Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018) forelig-
ger nu. Strategien målsætter bl.a., at genanvendelsen af husholdningsaffald (organisk 
affald, papir, pap, glas, træ, plast og metal) på landsplan skal øges fra nuværende 22 % til 
50 % i 2022.  
 
Set i lyset af den metode for beregning af genanvendelsesprocent, som Miljøstyrelsen har 
fastlagt, må ressourcestrategiens målsætning for husholdningsaffald betragtes som 
meget vidtgående. Genanvendelsesprocenten på Djursland er pt. 38, og målsætningen 
om 50 % genanvendelse vil kun kunne opnås, hvis de nuværende genanvendelsesløsnin-
ger suppleres med husstandsindsamling af organisk dagrenovation.  
 

./. På bestyrelsesmødet den 12. december 2012 fremlagde administrationen et notat af 5. 
december 2012 med anbefaling, at et nyt dagrenovationssystem indføres i tre faser:  
 
- Fase I: Udfasning af sække (2014)  
- Fase II: Ressourcebeholderen (20??)   
- Fase III: Organisk affald (20??)  
 

./. Der er truffet beslutning om fase I, som er under realisering. For hvad angår fase II fore-
ligger der vedlagt dagsordenen et opdateret beslutningsgrundlag. For hvad angår fase III 
skal et beslutningsgrundlag tilvejebringes.  

 
Der henvises i øvrigt til administrationens under sag nr. 29-13 fremførte synspunkter.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen drøfter relevante indsatsområder for øget genanvendelse af hushold-

ningsaffald, herunder spørgsmålet om eventuelt at iværksætte fase II og/eller III i 
anbefalingen om et nyt dagsrenovationssystem af 5. december 2012.  

    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Sagen udsættes til beslutning i den nye bestyrelse.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 31313131----13131313    
Plan for udskiftning af Plan for udskiftning af Plan for udskiftning af Plan for udskiftning af renovationsbeholdererenovationsbeholdererenovationsbeholdererenovationsbeholdere    
 
Resumé: Administrationen vil redegøre for aktiviteterne i forbindelse med udfasning af re-
novationssække.  
 
I overensstemmelse med den tids- og aktivitetsplan for udfasning af renovationssække, 
som bestyrelsen godkendte på møde den 19. marts 2012, og som efterfølgende er god-
kendt af to byråd, har administrationen tilrettelagt en mere detaljeret procesplan for ud-
skiftningen. 
 
Administrationen vil på mødet orientere om planens praktiske gennemførelse. 
 
Direktionen indstiller,  
 
at orienteringen tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 32323232----13131313    
Evt.Evt.Evt.Evt.    
 
Intet under dette pkt.  
 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
Jens Meilvang 
Carsten Bech 
Kai Pedersen 
Mads Nikolajsen 
 
(Flemming Hansen havde forladt mødet på dette tidspunkt) 
 


