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Sag nr. 15Sag nr. 15Sag nr. 15Sag nr. 15----17171717    
Regnskab for 1. kvartal 2017Regnskab for 1. kvartal 2017Regnskab for 1. kvartal 2017Regnskab for 1. kvartal 2017    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 15: Resumé af regnskab for 1. kvartal 2017 
 
Resumé: Der foreligger regnskab for 1. kvartal 2017.  
  
Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2017 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 1. kvartal 2017 tages til efterretning.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. 16Sag nr. 16Sag nr. 16Sag nr. 16----17171717    
Anlægsregnskab for deponeringsanlæggets etape IIIAnlægsregnskab for deponeringsanlæggets etape IIIAnlægsregnskab for deponeringsanlæggets etape IIIAnlægsregnskab for deponeringsanlæggets etape III    
 
Resumé: Anlægsregnskabet for deponeringsanlæggets etape III udviser en overskridelse 
på 2 % i forhold til budget. 
 
Bestyrelsen godkendte på møde den 10. december 2014 (sag nr. 34-14) et anlægsbud-
get på 45 mio. kr. for etablering af deponeringsanlæggets etape III.  
 
På efterfølgende møde den 18. marts 2015 (sag nr. 5-15) godkendte et flertal af be-
styrelsen, at entreprisesummen suppleres med 3,325 mio. kr. til et formidlingshus. 
 
Det samlede anlæg er endeligt afsluttet i marts 2017 med følgende resultat:  
 

  kr. % 
Anlægsbevilling 48.325.000 100 
Anlægsregnskab 49.213.055 102 

Overskridelse 888.055 2 

 
Til overskridelsen på 0,9 mio. kr. skal følgende bemærkes:  
 
Administrationen orienterede i september 2014 (sag nr. 26-14) bestyrelsen om, at de-
poneringsanlæggets areal af tidligere ejer har været anvendt til indvinding af grus og 
sten. Som led i denne anvendelse har en del af det udgravede areal været anvendt til 
udledning af skyllevand fra vask af sten og grus, hvilket har medført stabilitets- og 
sætningsproblemer. Som følge heraf iværksatte administrationen oprensning af 
ikke-stabile aflejringer samt erstatning af disse med nye, stabile grus- og stenmate-
rialer. Dette arbejde har resulteret i en samlet omkostning på 5,5 mio. kr.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at anlægsregnskabet for deponeringsanlæggets etape III godkendes.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 17171717----17171717    
Undersøgelse af ressourcepotentiale i erhvervsaffald til forbrændingUndersøgelse af ressourcepotentiale i erhvervsaffald til forbrændingUndersøgelse af ressourcepotentiale i erhvervsaffald til forbrændingUndersøgelse af ressourcepotentiale i erhvervsaffald til forbrænding    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 17: Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland 
 
Resumé: Der foreligger resultat af undersøgelse af ressourcepotentialet i erhvervsaffald 
til forbrænding. 
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 14. september 2016 (sag nr. 27-16) at iværksætte 
en undersøgelse af ressourcepotentialet i erhvervsaffald til forbrænding. 
 
Affaldsplanen estimerer, at mængden af erhvervsaffald til forbrænding udgør ca. 
7.500 tons pr. år. 
 
Det tidligere gennemførte projekt ’’Uforløste potentialer på genbrugsstationen’’ påvi-
ste blandt andet, at mere end halvdelen af affald afleveret som ’’småt brændbart’’ på 
genbrugsstationerne kunne disponeres på et højere niveau i affaldshierarkiet. Med 
dette udgangspunkt er formålet med den nye undersøgelse at vise, om der tilsva-
rende måtte være uforløste potentialer i erhvervsaffald, der afleveres til forbrænding.  
 
Den afrapporterede undersøgelse (vedlagt som bilag 17) fastslår bl.a. følgende:  
 
- Erhvervsaffald, der registreres som brændbart affald på Djursland, bliver fortrins-

vis indsamlet via ruteindsamling (komprimatorvogn, frontloader eller lignende) 
- Ruteindsamlet affald kan have flere, ikke nærmere registrerede oprindelseskom-

muner 
- Det undersøgte affald indeholdt op til 37 % genanvendelige materialer. 
 
Lovgivningen fastslår, at virksomheder har pligt til at kildesortere affald, der er egnet 
til materialenyttiggørelse1. Reno Djurs har Ingen myndighedskompetencer i den for-
bindelse. 
 
Direktionen indstiller,  
 
at undersøgelsen og dens resultater drøftes. 
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Rapporten toges til efterretning.  

        

                                                      
1
  Affaldsbekendtgørelsens § 67: ”Affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at væsentlige 
dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder 
genanvendeligt PVC-affald, affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og 
produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ, forberedes 
til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.” 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 18181818----16161616    
Status for gennemførelse af Status for gennemførelse af Status for gennemførelse af Status for gennemførelse af affaldsplanenaffaldsplanenaffaldsplanenaffaldsplanen    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 18: Status for gennemførelse af affaldsplanen 
 

Resumé: Der foreligger statusnotat for gennemførelse af affaldsplanen. 
 
Reno Djurs’ ejerkommuner godkendte i efteråret 2014 den fælles ”Affaldsplan 2014-
2024”. Planen har gyldighed indtil næste revision, som i henhold til affaldsbekendt-
gørelsen skal ske senest den 1. januar 2019.  
 
I henhold til kommunernes ejerstrategi for Reno Djurs udgør affaldsplanen kommu-
nernes fælles virksomhedsplan for Reno Djurs. 
 
Der foreligger et notat med status for Reno Djurs’ gennemførelse af affaldsplanens 
aktiviteter.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at statusnotatet drøftes. 
 
Notatet toges til efterretning.  
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Sag nr. 19Sag nr. 19Sag nr. 19Sag nr. 19----17171717    
Temadrøftelse om Temadrøftelse om Temadrøftelse om Temadrøftelse om videreudviklingvidereudviklingvidereudviklingvidereudvikling    af gaf gaf gaf genbrugsstationenbrugsstationenbrugsstationenbrugsstationerererernenenene        
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 19.1: Undersøgelse af kundetilfredshed 

• Bilag 19.2: Grenaa skitseprojekt 

• Bilag 19.3: Knebel skitseprojekt 

• Bilag 19.4: Knebel oversigtstegning 
 
Resumé: På baggrund af en række igangsatte aktiviteter lægges der op til temadrøf-
telse om videreudvikling af genbrugsstationerne. 
 
Med udgangspunkt i Reno Djurs’ fokus på at fremme affaldsminimering, genanven-
delse og kundeservice på genbrugsstationerne vil administrationen på mødet orien-
tere om en række igangsatte/gennemførte aktiviteter:  
 

• Undersøgelse af kundetilfredshed  

• ”Mystery Shopping” på genbrugsstationerne  

• Videreudvikling af ”Gi’ det videre”-konceptet (byggeaffald) 

• Ansættelse af ”Genbrugsudvikler” 

• Introduktion af ”Gi’ det videre” på sociale medier 

• Udarbejdelse af ”fraktionskort” til forbedret kundevejledning 
 
På trods af visse fysiske forskelle fungerer Reno Djurs’ genbrugsstationer alle efter 
samme ensartede koncept. En række genbrugsstationer – med Feldballe som ”lede-
stjerne” – er teknisk set i fin, opdateret stand, mens andre desværre har visse fysiske 
begrænsninger. Som følge af, at kravene til udsortering af affaldsfraktioner vedva-
rende øges, er der på visse af Reno Djurs’ genbrugsstationer ind imellem pladsproble-
mer, der udfordrer ønsket om at kunne afvikle kundernes besøg på en hensigtsmæs-
sig og serviceorienteret måde.  
 
Med dette udgangspunkt fremlægges der på mødet skitseforslag til teknisk opdate-
ring af genbrugsstationerne i Grenaa, Knebel og Ebeltoft.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at videreudviklingen af genbrugsstationerne drøftes.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
 
Åbningstiden i Hornslet udvides i weekenderne.  
 
Administrationen udarbejder beslutningsgrundlag vedrørende anlægsmæssige opdate-
ringer.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 20202020----17171717    
Håndtering af deponigasHåndtering af deponigasHåndtering af deponigasHåndtering af deponigas    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 20: Håndtering af deponigas 
 

Resumé: Der foreligger status for håndtering og udnyttelse af deponigas.  
 
Der foreligger notat med redegørelse for den seneste udvikling omkring håndtering 
og udnyttelse af deponigas på anlægget i Glatved.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at redegørelsen tages til efterretning. 
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 21212121----17171717 
Til orientering/efterretningTil orientering/efterretningTil orientering/efterretningTil orientering/efterretning    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 21: Notat med orienterings- og efterretningssager 
 
Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager. 
 
Notatet toges til efterretning.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 22222222----17171717    
Evt.Evt.Evt.Evt.    
 
Dansk Affaldsforenings næste årsmøde, som afholdes i Grenaa, drøftedes.  
 
 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
Jens Meilvang  
Per Dalgaard 
Niels Ole Birk 
Mads Nikolajsen 
Kim Lykke Jensen 
Kai Pedersen 
 


