
 

 

 

 

 

 

 

  
BESTYRELSESMØDE 14. DECEMBER 2016  
Udskrift af beslutningsprotokol 

 
    
Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:    
 
33-16 Regnskab for 3. kvartal 2016 
34-16 Mødeplan 2017 
35-16 Indkaldelse af idéer til offentligt/privat samarbejde  
36-16 Dialogmøde med MISU  
37-16 Principper for udbud 
38-16 Bioforgasning af organisk dagrenovation 
39-16 Samarbejdsaftale med Renovest A/S og Vesthimmerlands Kommune  
40-16 Udtagning af deponeret mineralsk affald 
41-16 Orienterings-/efterretningssager 
42-16 Evt.  
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Sag nr. 33Sag nr. 33Sag nr. 33Sag nr. 33----16161616    
Regnskab for 3Regnskab for 3Regnskab for 3Regnskab for 3. . . . kvartal 2016kvartal 2016kvartal 2016kvartal 2016    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 33: Resumé af regnskab for 3. kvartal 2016 
 
Resumé: Der foreligger regnskab for 3. kvartal 2016.  
  
Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 30. september 2016 for Reno Djurs’ 
samlede aktiviteter, bestående af: 
 

• 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 2016 tages til efterretning.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. 34Sag nr. 34Sag nr. 34Sag nr. 34----16161616    
Mødeplan for 2017Mødeplan for 2017Mødeplan for 2017Mødeplan for 2017    
 
Resumé: Der foreligger forslag til mødeplan for bestyrelsesmøder i 2017.  
 
Den hidtidige praksis for bestyrelsesmøder i Reno Djurs har været 3-5 møder pr. år. I 
2016 har der været afholdt 4 ordinære møder, hvoraf ét var udvidet til et to-dages 
seminar.  
 
Idet der er tilstræbt koordination med de kommunale mødekalendere, foreslår direk-
tionen, at der i 2017 afholdes ordinære bestyrelsesmøder efter følgende plan med 
start kl. 9.00 hos Reno Djurs: 

 

• onsdag den 15. marts 2017 (årsregnskab 2016; budget 2018) 

• onsdag den 14. juni 2017 

• onsdag den 13. september 2017 

• onsdag den 13. december 2017 
 
Direktionen indstiller,  
 
at planen for afholdelse af bestyrelsesmøder i 2017 godkendes.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Planen godkendes.  
 
Der stiles mod et 2-dages seminar i forbindelse med marts-mødet (15.-16. marts 2017). 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 35353535----16161616    
Indkaldelse af idéer til offentligt/privat samarbejdeIndkaldelse af idéer til offentligt/privat samarbejdeIndkaldelse af idéer til offentligt/privat samarbejdeIndkaldelse af idéer til offentligt/privat samarbejde    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 35.1: Annonce 

• Bilag 35.2: Notat om genbrug af elektronik 
 

Resumé: Der foreligger resultat af annoncekampagne for indkaldelse af idéer til 
fremme af erhvervsudvikling inden for genanvendelse.   
 
Som led i opfølgningen på kommunernes ejerstrategi for Reno Djurs besluttede be-
styrelsen på møde den 14. september 2016 (sag nr. 23-16) at indkalde idéer, der kan 
bidrage til at fremme erhvervsudviklingen på Djursland inden for genanvendelse, grøn 
omstilling og cirkulær økonomi.  
 
I forlængelse heraf har vedlagte annonce (bilag 35.1) været indrykket i de lokale aviser 
i ugerne 41 og 43.  
 
En enkelt privatperson har reflekteret på annoncen. Henvendelsen og administratio-
nens bemærkninger fremgår af vedlagte notat (bilag 35.2).  
 
Direktionen indstiller,  
 
at sagen drøftes.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Reno Djurs’ praksis videreføres.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 36363636----16161616    
Dialogmøde med Dialogmøde med Dialogmøde med Dialogmøde med MISUMISUMISUMISU    
 
Resumé: Miljø- og Sikkerhedsudvalget er indkaldt til dialogmøde med bestyrelsen kl. 
10. 
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 14. september 2016 (sag nr. 26-16), at der på be-
styrelsesmødet den 14. december 2016 afholdes dialogmøde med Reno Djurs’ Miljø- 
og Sikkerhedsudvalg. Miljø- og Sikkerhedsudvalget er indkaldt til dialogmødet kl. 10.  
 
Miljø- og Sikkerhedsudvalget består af:  
 

• Henrik Rolsted  Sikkerhedsleder 

• John Mikkelsen  Driftsleder 

• Leif Nyhuus  Arbejdsmiljørepræsentant 

• Kurt Sørensen  Arbejdsmiljørepræsentant (suppleant) 

• Hardy Mikkelsen  Miljøchef 
 
Som indledning til dialogmødet vil sikkerhedslederen orientere om udvalgets opgaver 
og arbejdsform.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
MISU og bestyrelsen havde en god dialog om stort og småt. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 33337777----16161616    
Principper for uPrincipper for uPrincipper for uPrincipper for udbuddbuddbuddbud    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 37.1: Principper for udbud 

• Bilag 37.2: Oversigt over aftaler, kontrakter og leverandører (internt dokument) 
 
Resumé: Der foreligger notat, der redegør for administrationens overvejelser om prin-
cipper og praksis for udbud.  
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 14. september 2016 (sag nr. 29-16), at principper 
for fremtidige udbud fremlægges til bestyrelsens drøftelse. 
 
Administrationen har udarbejdet et notat, der redegør for rammebetingelser, overve-
jelser og overordnede principper for udbud (bilag 37.1).  
 
Som supplement til udbudsnotatet foreligger en intern oversigt over nuværende af-
taler, kontrakter og leverandører (bilag 37.2). 
 
Direktionen indstiller,  
 
at udbudsprincipperne drøftes.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Der udarbejdes et årshjul for større og principielle udbud, som fremlægges for bestyrel-
sen. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 33338888----16161616    
Bioforgasning af organisk affaldBioforgasning af organisk affaldBioforgasning af organisk affaldBioforgasning af organisk affald    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 38: Bioforgasning af organisk affald 
 
Resumé: Der foreligger oplæg om fordele og ulemper ved bioforgasning af organisk 
dagrenovation sammenlignet med forbrænding med energiudnyttelse. 
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 14. september 2016 (sag nr. 22-16), at der skal 
fremlægges oplæg om udnyttelse af organisk dagrenovation i biogasanlæg. 
 
Administrationen har udarbejdet et notat (bilag 38), der angiver en række karakteri-
stika ved bioforgasning sammenlignet med forbrænding med energiudnyttelse. Som 
anført i notatet har begge teknologierne både fordele og ulemper. 
 
Idet der henvises til notatet, kan fordelene ved bioforgasning frem for forbrænding 
primært henføres til næringsstofudnyttelse, mulighed for energilagring samt ”boost” 
af gyllebaserede biogasanlæg. Disse fordele skal afvejes i forhold til ulemperne, som 
er et betydeligt tab af energi, ingen signifikante miljøfordele, risiko for spredning af 
miljøfremmede stoffer på landbrugsjord samt øgede omkostninger.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at oplægget drøftes.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning: 
    
Notatet toges til efterretning. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 39393939----16161616    
Samarbejdsaftale med Renovest A/S og Vesthimmerlands KommuneSamarbejdsaftale med Renovest A/S og Vesthimmerlands KommuneSamarbejdsaftale med Renovest A/S og Vesthimmerlands KommuneSamarbejdsaftale med Renovest A/S og Vesthimmerlands Kommune    
 
Resumé: Renovest A/S, som er et affaldsselskab 100 % ejet af Vesthimmerlands Kom-
mune, har forespurgt om muligheden for at indgå en deponeringsaftale med Reno 
Djurs.  
 
Renovest A/S, som er Vesthimmerland Kommunes affaldsselskab, har forespurgt om 
muligheden for at indgå en deponeringsaftale med Reno Djurs, som omfatter blandet 
affald1.  
 
Renovest (som frem til 31. december 2015 var et kommunalt fællesskab) har siden 
1978 drevet et deponeringsanlæg. Selskabet driver forsat deponeringsanlæg for mi-
neralsk og inert affald; men deponeringskapaciteten for blandet affald er opbrugt. 
Som følge af deponeringsbekendtgørelsens regler, som ikke muliggør godkendelse af 
nye ikke-kystnære deponeringsanlæg, kan anlægget ikke udvides.  
 
Renovest oplyser, at der på årsbasis vil være behov for deponering af ca. 2.500 tons 
blandet affald. Denne mængde vil forøge de af Reno Djurs modtagne deponimæng-
der (2015) med ca. 5 %.  
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 8. december 2010 (sag nr. 31-10), at der på 
grundlag af konkrete henvendelser kan arbejdes videre med indgåelse af samarbejds-
aftaler med eksterne oplande (defineret som kommuner hhv. kommunale fællesska-
ber) om modtagelse af deponeringsegnet affald, idet konkrete samarbejdsaftaler fo-
relægges til bestyrelsens godkendelse. 
 
Opmærksomheden henledes i den sammenhæng på deponeringsbekendtgørelsens 
bestemmelse om, at det fra 1. april 2020 ikke længere er tilladt at deponere blandet 
affald på ikke-kystnære deponeringsanlæg. Som følge heraf forventer administratio-
nen, at der vil blive øget interesse for at indgå deponeringsaftaler med Reno Djurs. 
 
Direktionen indstiller,  
 
at der indgås samarbejdsaftale med Renovest A/S og Vesthimmerlands Kom-

mune på grundlag af de af bestyrelsen allerede vedtagne principper. 
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.  
 
Konsekvenser af 2020-reglen vurderes.  

        

                                                      
1
  ”Blandet affald” er i deponeringsbekendtgørelsen defineret som: En delmængde af ikke-

farligt affald, som består af en blanding af organisk og uorganisk materiale med et indhold 
af total organsik kulstof (TOC) på 50 g eller mere per kg tør prøve.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 40404040----16161616    
Udtagning af deponeret mineralsk affaldUdtagning af deponeret mineralsk affaldUdtagning af deponeret mineralsk affaldUdtagning af deponeret mineralsk affald    
 
Resumé: Administrationen anbefaler, at der gennemføres udbud med henblik på ud-
gravning og alternativ disponering af allerede deponeret mineralsk affald.  
 
På deponeringsanlæggets etape II har Reno Djurs siden etapens idriftsættelse i 2009 
deponeret ca. 10.000 tons mineralsk affald på en særskilt enhed. Affaldet, som 
stammer fra en række forskellige virksomheder, består af uorganisk, mineralsk mate-
riale med et indhold af totalt organisk kulstof (TOC) på maksimalt 5 %.  
 
Affaldet har vist sig at give vedvarende driftsmæssige udfordringer (og omkostnin-
ger) på grund af udvaskning af salte, som aflejrer sig i deponeringsenhedens drænsy-
stem.  
 
Deponeringsbekendtgørelsen fastslår, at mineralsk affald ”må kun i begrænset om-
fang kunne opløses i eller kemisk reagere med vand”2. Da det deponerede affald 
næppe på noget tidspunkt stabiliseres, kan der stilles spørgsmålstegn ved, om affal-
dets karakterisering som deponeringsegnet er hensigtsmæssig. 
 
Administrationen vurderer, at det med henblik på driftsoptimering/omkostningsmi-
nimering vil være muligt at udgrave affaldet og disponere dette til anden anven-
delse/andet anlæg. Administrationen er fx bekendt med udenlandske anlæg, som 
modtager flyveaske fra danske forbrændingsanlæg.  
 
Affald, der deponeres, er pålagt en statsafgift, som refunderes, hvis affaldet fraføres 
deponeringsanlægget. Som følge af mulighederne for afgiftsrefusion vurderer admi-
nistrationen, at udtagning og alternativ disponering af affaldet kan gennemføres 
omkostningsneutralt.  
 
Indkøb af alternativ behandling af affaldet vil være en EU-udbudspligtig tjeneste-
ydelse.  
 
Administrationen vurderer i øjeblikket sammen med de kommunale forvaltninger, om 
der fremadrettet kan findes genanvendelsesløsninger for en del af det mineralske 
affald, der i øjeblikket modtages til deponering. 
 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen godkender, at der iværksættes udbud med henblik på at udtage 

mineralsk affald fra Reno Djurs’ deponeringsanlæg.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
        

                                                      
2
 Deponeringsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 29. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 41414141----16161616 
Til orientering/efterretningTil orientering/efterretningTil orientering/efterretningTil orientering/efterretning    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 41.1: Notat med orienterings- og efterretningssager 

• Bilag 41.2: CLEAN forhandlingsmandat 

• Bilag 41.3: Ansøgning kommunepulje 
 
Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager. 
 
Toges til efterretning. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 42424242----16161616    
Evt.Evt.Evt.Evt.    
 
Intet under dette punkt. 
 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
Per Dalgaard 
Mads Nikolajsen 
Niels Ole Birk 
Jens Meilvang  
Kai Pedersen 
Kim Lykke Jensen 
 
 


