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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 26262626----12121212    
Til Til Til Til orientering/efterretningorientering/efterretningorientering/efterretningorientering/efterretning    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 26: Notat med orienterings- og efterretningssager 
  
Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager. 
 
Indstillingen fulgtes.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 27272727----12121212    
Regnskab for 3Regnskab for 3Regnskab for 3Regnskab for 3. kvartal 2012. kvartal 2012. kvartal 2012. kvartal 2012    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 27: Resumé af regnskab for 3. kvartal 2012 
 
Resumé: Der foreligger regnskab for 3. kvartal 2012. 
 
Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 30. september 2012 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 2012 tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.    
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 22228888----12121212    
FFFFremtidens dagrenovationsordningremtidens dagrenovationsordningremtidens dagrenovationsordningremtidens dagrenovationsordning    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 28.1: Overvejelser om et nyt dagrenovationssystem 

• Bilag 28.2: Indsamling af emballager 
 

Resumé: Der foreligger notat med administrationens overvejelser om et nyt dagrenovati-
onssystem samt et notat med vurdering af økonomi og genanvendelse ved indsamling af 
emballager. 
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 21. marts 2012 (sag nr. 7-12), at der skal arbejdes vi-
dere med en systemløsning for organisk dagrenovation.  
 
Administrationen har siden arbejdet videre i tilrettelæggelsen af et nyt dagrenovations-
system. Der foreligger to notater: Et notat med en række overvejelser og synspunkter om 
et nyt dagrenovationssystem samt et notat med vurdering af økonomi og genanvendelse 
ved indsamling af emballager.   
 
Hovedpunkterne i de gjorte overvejelser er følgende:  
 
- Uanset, om en kommende genanvendelsesløsning skal have fokus på våde eller tørre 

fraktioner, anbefales det at bygge videre på et beholdersystem svarende til det nu-
værende. 

- Der foreligger ikke dokumentation for, at det er en miljømæssig fordel at behandle 
organisk dagrenovation ved bioforgasning frem for forbrænding. Derfor kan admini-
strationen ikke anbefale, at det organiske affald udgør første skridt i en videreudvik-
ling af Reno Djurs’ dagrenovationssystem, hvis opdateringen skal begrundes i positi-
ve miljøeffekter. 

- Administrationen har i stedet vurderet konsekvenserne af at supplere den nuværen-
de ordning med en særskilt beholder til ”ressourcer” – dvs. emballager af glas, plast 
og metal. Ordningen vurderes at medføre en positiv miljøeffekt, som imidlertid må 
vurderes som meget sparsom set i forhold til de forbundne omkostninger. Efter ad-
ministrationens vurdering bør proportionaliteten mellem indsats og resultater vurde-
res nøje. 

- Hvis der som led i ministerens endnu ukendte ressourcestrategi bliver fastsat krav 
om obligatorisk indsamling af organisk affald, kan indsamlingen tilrettelægges ved 
at bygge videre på det eksisterende beholderkoncept, evt. ved en 2-deling af den nu-
værende restaffaldsbeholder. 

- Kommunerne skal vedtage en ny affaldsplan senest den 1. januar 2014. Det bør i den 
forbindelse overvejes at bruge planprocessen til at fremlægge planerne om et nyt 
dagrenovationssystem i offentlig høring. 

 
Direktionen indstiller,  
 
at en fremtidig opdatering af dagrenovationssystemet baseres på et beholdersystem 

svarende til det nuværende, samt  
 
at øvrige beslutninger om et nyt dagrenovationssystems tilrettelæggelse udskydes, 

indtil miljøministerens ressourcestrategi er kendt. 
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
 
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 29292929----12121212    
Opfølgning på Arbejdstilsynets påbudssag. Opfølgning på Arbejdstilsynets påbudssag. Opfølgning på Arbejdstilsynets påbudssag. Opfølgning på Arbejdstilsynets påbudssag.     
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 29.1: Opfølgning på Arbejdstilsynets påbud 

• Bilag 29.2: Procesplan 
 
Resumé: Der foreligger opfordring fra et flertal i Norddjurs Kommunes miljø- og teknikud-
valg samt statusrapport for aktiviteter til efterkommelse af Arbejdstilsynets påbud.  
 
På baggrund af Arbejdstilsynets påbud af 12. juli 2012 til Norddjurs Kommune og Syddjurs 
Kommune besluttede bestyrelsen på møde den 19. september 2012 (sag nr. 20-12) at sen-
de et forslag til løsningskatalog til interessenterne med anbefaling, at løsningskataloget 
anvendes som tilbagemelding til Arbejdstilsynet om påbuddets efterkommelse. 
 
Norddjurs Kommunes miljø- og teknikudvalg behandlede på møde den 22. oktober 2012 
Reno Djurs’ forslag. Udvalget besluttede følgende: 
  

”Et flertal i miljø- og teknikudvalget (Tom Bytoft, Niels Basballe og Allan G. Jørgen-
sen) mener, at Reno Djurs skal overveje processen med tidsplan 2014, da den synes 
for lang. Endvidere er de nuværende værnemidler ikke rimelige for medarbejderne.” 

 
Bestyrelsen besluttede på møde den 13. juni 2012 (sag nr. 14-12) at planlægge et nyt dag-
renovationssystem, som udfaser renovationssækkene som en del af basisrenovationssy-
stemet, til idriftsættelse i 2014. Til grund for beslutningen indgik blandt andet en proces-
plan for idriftsættelse af et nyt dagrenovationskoncept, som oprindeligt indgik som bilag 
til bestyrelsesmødet den 21. marts 2012. Bilaget er genudsendt som bilag 29.2.  
 
Reno Djurs har i samarbejde med blandt andet renovatørerne, som bakker op om katalo-
get, arbejdet videre med at udmønte løsningskatalogets anbefalinger. Der henvises til 
statusnotat, som er vedlagt dagsordenen som bilag 29.1. Notatet er fremsendt til Ar-
bejdstilsynet.  
 
Det kan i øvrigt oplyses, at Arbejdstilsynet har indbudt kommunerne og MiljøTeam til 
møde om påbuddets efterkommelse.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at  tidsplanen for udfasning af sække, jf. bestyrelsens beslutning i mødet den 13. juni 

2012, fastholdes, samt  
 
at de hidtil gennemførte aktiviteter til efterkommelse af Arbejdstilsynets påbud ta-

ges til efterretning. 
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.    

    
    



 6

Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 30303030----12121212    
Samarbejdsaftale med KARA/NOVERENSamarbejdsaftale med KARA/NOVERENSamarbejdsaftale med KARA/NOVERENSamarbejdsaftale med KARA/NOVEREN    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 30.1: Anmodning fra KARA/NOVEREN 

• Bilag 30.2: Redegørelse fra KARA/NOVEREN 
 
Resumé: Reno Djurs indgik sidste efterår en et-årig samarbejdsaftale med KARA/NOVE-
REN om modtagelse af shredderaffald fra Stena Recycling i Roskilde. KARA/NOVEREN 
anmoder nu om forlængelse af aftalen.  
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 28. september 2011 (sag nr. 26-11) at tilbyde Roskilde 
Kommune og/eller Københavns Kommune en samarbejdsaftale om modtagelse af op til 
25.000 tons shredderaffald fra Stena Recycling i en tidsbegrænset periode på 1 år.  
 
Samarbejdsaftalen blev indgået med I/S KARA/NOVEREN den 15. november 2011. I afta-
lens etårige løbetid har Reno Djurs modtaget 9.780 tons shredderaffald fra Stena Recy-
cling. 

 
KARA/NOVEREN har den 30. oktober 2012 fremsendt anmodning til Reno Djurs om, at 
aftalen forlænges et halvt år, dvs. frem til den 15. maj 2013.  
 
I direktionens sagsfremstilling fra september 2011 indgik følgende synspunkt:  
 

I spørgsmålet om ”åbne porte” er det direktionens opfattelse, at Reno Djurs depone-
ringsydelse primært skal stilles til rådighed for kommuner i regionen, som ikke med 
rimelighed selv er i stand til at tilvejebringe deponering inden for eget opland. I for-
hold til kommunerne i hovedstadsområdet er det direktionens vurdering, at kommu-
nerne bør være i stand til at tilvejebringe deponeringskapacitet i eget opland. Da der 
imidlertid er tale om en ekstraordinær situation, anbefales det at yde ”førstehjælp” 
for en afgrænset affaldsmængde/-periode. 

 
Administrationen har bedt KARA/NOVEREN redegøre for, i hvilket omfang og med hvil-
ket tidsperspektiv der er igangsat initiativer med henblik på at sikre behandlingskapacitet 
for shredderaffald i KARA/NOVERENs opland, herunder, om der vil kunne etableres et al-
ternativ til Reno Djurs-løsningen inden 1. maj 2013. Redegørelse forventes at foreligge til 
mødet.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at samarbejdsaftalen med KARA/NOVEREN forlænges tidsmæssigt med uændret 

mængdegrænse på i alt 25.000 tons.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning: 
    
Samarbejdsaftalen forlænges til 1. juli 2013 med uændret mængdegrænse. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 31313131----12121212    
Affaldsforbrænding i fremtidenAffaldsforbrænding i fremtidenAffaldsforbrænding i fremtidenAffaldsforbrænding i fremtiden    
 
Resumé: Grenaa Forbrændingsanlæg lukkes i 2015. Som følge af samarbejdet med Aarhus 
Kommune forventes Reno Djurs’ behov for affaldsforbrænding at være dækket efter 2015. 
 
Bestyrelsen for Grenaa Forbrændingsanlæg har besluttet at lukke forbrændingsanlægget 
i 2015.  
 
Reno Djurs’ samarbejdsaftale med Grenaa Forbrændingsanlæg udløber i maj 2015.  
 
Reno Djurs’ bestyrelse har ved flere lejligheder drøftet Reno Djurs’ position og samar-
bejdsrelationer i forhold til fremtidens affaldsforbrænding. Seneste bestyrelsesbeslut-
ning blev truffet den 16. marts 2011 (sag nr. 6-11) på baggrund af den daværende regerings 
rapport ”Forbrænding af affald”. Bestyrelsen besluttede ved den lejlighed,  

 
at det tværministerielle udvalgs anbefalinger i rapporten ”Forbrænding af affald” ta-

ges til efterretning, samt 
 
at bindende beslutninger i Reno Djurs om fremtidig håndtering af forbrændingsegnet 

affald udsættes, indtil der foreligger udfald af den politiske proces vedrørende for-
brændingssektorens fremtidige organisering.  

 
Den omtalte tværministerielle arbejdsgruppe anbefaler et såkaldt licitationsscenarium 
som grundlag for fremtidig organisering af forbrændingssektoren. Grundpillen i licitati-
onsscenariet er, at virksomhederne får ansvar for håndtering af deres eget forbrændings-
egnede affald, mens kommunerne fortsat skal stå for at organisere indsamling og hånd-
tering af husholdningsaffald. Licitationsscenariet vil endvidere kræve, at kommunerne 
udbyder opgaven med at forbrænde husholdningsaffaldet, så der opstår fri konkurrence 
om de samlede affaldsmængder. 
 
Der er imidlertid endnu ikke truffet politiske beslutning om den fremtidige affaldsfor-
brændings struktur.  
 
Reno Djurs har et gensidigt samarbejde med Aarhus Kommune, hvor Aarhus kommune 
brænder affald fra Reno Djurs, mens Reno Djurs deponerer affald fra Aarhus. Med skyldig 
hensyntagen til de fortsat uafklarede rammebetingelser for fremtidens affaldsforbræn-
ding har Aarhus Kommune tilkendegivet, at man er indstillet på at brænde Reno Djurs’ 
samlede affaldsmængder fra 2015.  
 
Det er administrationens vurdering, at en eventuel mængdemæssig udvidelse af samar-
bejdet mellem Reno Djurs og Aarhus Kommune vil være undtaget fra udbudspligt, jf. EU-
domstolens praksis med udgangspunkt i den ”udvidede in-house-regel”. 
 
Som følge af samarbejdet med Aarhus Kommune forventes Reno Djurs’ behov for af-
faldsforbrænding efter 2015 at være dækket.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at oplysningen om Grenaa Forbrændingsanlægs lukning i 2015 tages til efterretning.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.    
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 32323232----12121212    
Myndighedsbehandling af deponeringsanlæggets Myndighedsbehandling af deponeringsanlæggets Myndighedsbehandling af deponeringsanlæggets Myndighedsbehandling af deponeringsanlæggets kommende udvidelsekommende udvidelsekommende udvidelsekommende udvidelse    
 
Resumé: Reno Djurs har fremsendt ansøgning til Norddjurs Kommune om udvidelse af de-
poneringsanlægget i form af en ny etape III. 
 
Administrationen har sendt en samlet ”ansøgningspakke” til Norddjurs Kommune som 
grundlag for kommunens godkendelse af en udvidelse af deponeringsanlægget. Ansøg-
ningspakken omfatter forslag til VVM-redegørelse, forslag til lokalplan samt ansøgning 
om miljøgodkendelse.  
 
Den samlede ansøgning kan ses via dette link: 
 
http://www.renodjurs.dk/node/191 
 
Reno Djurs I/S forventer, at Norddjurs Kommune vil træffe afgørelse om godkendelse af 
udvidelsen i 2013. Til grund for kommunens godkendelse skal der udarbejdes et kommu-
neplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, en ny lokalplan samt en miljøgodkendelse.  
 
Inden Norddjurs Kommune kan træffe endelig afgørelse i sagen, skal sagen i offentlig hø-
ring i minimum 8 uger. Efter høringsfasen forholder Norddjurs Kommune sig til de ind-
komne forslag og træffer endelig afgørelse i sagen.  
 
Administrationen forventer, at etablering af det nye anlæg kan igangsættes i 2014.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at Reno Djurs’ ansøgning til Norddjurs Kommune tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 33333333----12121212    
Nedgravede affaldscontainereNedgravede affaldscontainereNedgravede affaldscontainereNedgravede affaldscontainere    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 33: Notat fra Møller & Grønborg 
 

Resumé: Møller & Grønborg, Arkitekter og planlæggere AS, har foretaget en vurdering af, 
hvorledes forskellige typer af undergrundcontainere bedst muligt tilpasses forskellige miljø-
er ud fra funktionelle og æstetiske hensyn.  
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 21. marts 2012 (sag nr. 8-12) at udvide Reno Djurs’ 
ydelser med et koncept for nedgravede affaldsbeholdere (undergrundscontainere). 
 
For at fremme løsninger, hvor funktion og æstetik går op i en højere enhed, har admini-
strationen bedt Møller & Grønborg, Arkitekter og planlæggere AS, om at vurdere, hvorle-
des forskellige typer af undergrundcontainere bedst muligt tilpasses forskellige miljøer 
ud fra funktionelle og æstetiske hensyn.  
 
Møller & Grønborgs vurderinger fremgår af en rapport, som er vedlagt som bilag 33. Rap-
porten vil blive fremlagt på mødet. 
 
Direktionen indstiller,  
 
at Møller & Grønborgs rapport tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.    
 

    
    
    
        



 10

Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 34343434----12121212    
Overskudsaffald fra loppemarkeder.Overskudsaffald fra loppemarkeder.Overskudsaffald fra loppemarkeder.Overskudsaffald fra loppemarkeder.    
 
En borger fra Norddjurs (Kai Hansen) har rettet nedenstående henvendelse til bestyrel-
sesformanden:  
 

Affald til Reno Djurs.Affald til Reno Djurs.Affald til Reno Djurs.Affald til Reno Djurs. 
Her er du jo formand, men kender måske ikke til, at rigtig mange foreninger holder 
loppemarkeder. Efter endt salg køres flere foreninger til Glatved og betaler vold-
somme penge - set i forhold til de mange små penge pr. solgt genstand. 
  
Gennem flere år kender jeg personligt til Åstrup Idrætsforening. Her kostede det i 
2012 ca. 16.000 kr. Vognmændene havde endda sponsoreret kørsel. Beløbet har gen-
nem flere år været mellem 10-15.000 kr. Tingene afleveres alle helt korrekt sorterede. 
 
Fritidsrådet (afløseren for Folkeoplysningsudvalget) er jeg formand for. Her hører vi 
også, at spejdere har samme problem. 
  
(Nogle vælger at køre pendulkørsel med alm. trailere til containerpladserne, men det-
te er en umulig opgave for de store loppemarkeder). 
  
FORSLAG/Ønske:FORSLAG/Ønske:FORSLAG/Ønske:FORSLAG/Ønske: 
Bestyrelsen Bestyrelsen Bestyrelsen Bestyrelsen beslutter, at de frivillige foreninger gratis kan aflevere sorteret abeslutter, at de frivillige foreninger gratis kan aflevere sorteret abeslutter, at de frivillige foreninger gratis kan aflevere sorteret abeslutter, at de frivillige foreninger gratis kan aflevere sorteret af-f-f-f-
fald 1 gang årligt i Glatved.fald 1 gang årligt i Glatved.fald 1 gang årligt i Glatved.fald 1 gang årligt i Glatved. 
  
Dette gælder naturligvis også Syddjurs, hvor foreningerne har samme problem. 
Vi mener, det er godt at få ryddet op og godt, der bliver taget hånd om affaldet, men 
det er rigtigt træls med de store afgiftsbeløb. 

 
Direktionen indstiller,  
 
at henvendelsen drøftes.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Forslaget imødekommes, idet der lægges vægt på, at der skal være tale om ikke-
kommercielt affald. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 36363636----12121212    
Evt.Evt.Evt.Evt.    
 
Mads Nikolajsen orienterede om dels DUR-samarbejdet, dels om nyligt afholdt bestyrel-
sesmøde i Dansk Affaldsforening. 
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Tillægsdagsorden i bestyrelsesmødet den 12. december 2012Tillægsdagsorden i bestyrelsesmødet den 12. december 2012Tillægsdagsorden i bestyrelsesmødet den 12. december 2012Tillægsdagsorden i bestyrelsesmødet den 12. december 2012    
    
Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 37373737----12121212    
Virksomheders brug af genbrugsstationerVirksomheders brug af genbrugsstationerVirksomheders brug af genbrugsstationerVirksomheders brug af genbrugsstationer    
 
Resumé: Der foreligger forslag til administrationspraksis i sagen om virksomheders beta-
ling for brug af genbrugssstationer. 
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 19. september 2012 (sag nr. 21-12) at justere ordnin-
gen for virksomheders brug af genbrugsstationer. Bestyrelsen besluttede, 
 
at den nuværende abonnementsordning justeres i 2013, således at 
 

- der indføres et årligt enhedsgebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer-
ne, som for 2013 er identisk med det godkendte 2013-gebyr for husholdninger 
(dvs. 680 kr. excl. moms pr. år), 

- der indføres en årlig mængdebegrænsning på 2 tons affald (herunder max 50 kg 
farligt affald) for alle brugere, 

 
at abonnementsordningen suppleres med en betaling-pr-besøg-ordning, som etableres 

som en del af Reno Djurs’ behandlingsanlæg i Glatved, 
 
at  betaling-pr-besøg-ordningen i 2013 baseres på et enhedsgebyr pr. tons leveret af-

fald, som er identisk med 2013-gebyret for aflevering af usorteret affald i Glatved 
(dvs. 795 kr./ton). 

 
I 2012 er 1.385 virksomheder tilmeldt den gældende abonnementsordning. Heraf råder 
400 virksomheder over mere end én bil. Ca. 90 virksomheder har 4 eller flere biler med 
vignet. Som følge af, at der ikke har været mængdebegrænsning for den enkelte virk-
somheds aflevering af affald, har det været uproblematisk at udlevere mere end én vig-
net til virksomheder med flere køretøjer.  
 
Med 2013-ordningens mængdebegrænsning vil det efter administrationens vurdering ik-
ke være hensigtsmæssigt at udlevere ”gratis” vignetter til virksomheder med flere køre-
tøjer. Derfor anbefales det at fastlægge en praksis, hvorefter virksomheder kan købe vig-
netter svarende til antallet af biler, hvorefter ordningens mængdebegrænsning således 
gælder den enkelte bil. Vignetterne sælges for den godkendte pris på 680 kr. ekskl. moms 
pr. stk.  
 
Med en sådan praksis vil det således ikke være muligt for en virksomhed at få udleveret 
mere end én vignet pr. betalt gebyr. Til gengæld får den enkelte virksomhed mulighed for 
mod betaling at ”løfte” den generelle mængdebegrænsningen på 2 tons affald. 
    
Direktionen indstiller,  
 
at der godkendes en administrationspraksis, hvorefter virksomheder kan tilmelde 

mere end ét køretøj til abonnementsordningen mod at betale et abonnementsge-
byr pr. køretøj, der ønskes at benytte ordningen.  

    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Jens Meilvang 
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