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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 20202020----16161616    
Status for Status for Status for Status for affaldsforebyggelse og skoletjenesteaffaldsforebyggelse og skoletjenesteaffaldsforebyggelse og skoletjenesteaffaldsforebyggelse og skoletjeneste    
 
Resumé: Der vil på mødet blive givet en status for affaldsforebyggelse og skoletjeneste. 
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 18. maj 2016 (sag nr. 14-16), at der på næste 
møde skulle fremlægges en status for affaldsforebyggelse og skoletjeneste.  
 
Affaldsforebygger Lilli Gruwier vil på mødet give en status.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at status tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
 
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. 21Sag nr. 21Sag nr. 21Sag nr. 21----16161616    
Regnskab for 2. kvartal 2016Regnskab for 2. kvartal 2016Regnskab for 2. kvartal 2016Regnskab for 2. kvartal 2016    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 21: Resumé af regnskab for 2. kvartal 2016 
 
Resumé: Der foreligger regnskab for 2. kvartal 2016.  
  
Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 30. juni 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 2. kvartal 2016 tages til efterretning.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 22222222----16161616    
Fremtidens dagrenovationssystem Fremtidens dagrenovationssystem Fremtidens dagrenovationssystem Fremtidens dagrenovationssystem ––––    nyt nyt nyt nyt udbududbududbududbud????    
    
Vedlagte bilag:   
• Bilag 22.1:  Oversigt over bestyrelsens beslutninger i sagen    
• Bilag 22.2: Oversigt over affaldsordninger i nærliggende kommuner    
• Bilag 22.3: Genanvendelse ved forskellige mulig tiltag    

    
Resumé: Såfremt et nyt dagrenovationssystem skal idriftsættes i 2018, skal der af hen-
syn til planlægning og udbud tages beslutning herom i indeværende år.  
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 18. marts 2015 (sag nr. 8-15) at udbyde indsam-
ling af dagrenovation for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i op til to år, 
idet entreprisen baseres på den nuværende renovationsordning. 
 
Den korte kontraktperiode er begrundet i, at det vil være vanskeligt at indføre en ny 
dagrenovationsordning i kontraktperioden. Udgangspunktet for den beskrevne ud-
budsmodel er derfor, at en ny dagrenovationsordning tidligst vil kunne indføres med 
virkning fra 1. januar 2018. 
 
Efter forudgående udbud har Reno Djurs med virkning fra 1. januar 2016 indgået en-
treprenørkontrakter i overensstemmelse hermed. Spørgsmålet om eventuel forlæn-
gelse af de 2-årige kontrakter skal afklares senest den 30. juni 20171.  
 
Planlægning af en ny dagrenovationsordning inklusiv gennemførelse af et nyt udbud 
for indsamling må påregnes at tage ca. 1,5 år. Dette tidsperspektiv bør indgå i overve-
jelserne om en ny dagrenovationsordning og dermed i spørgsmålet om eventuel for-
længelse af de nuværende entreprenørkontrakter.  
 
Bestyrelsen har ved flere lejligheder drøftet modeller for fremtidens dagrenovations-
system. Der er vedlagt en oversigt over de møder, hvor bestyrelsen har behandlet 
dette spørgsmål i perioden 2012-2016 (bilag 22.1) 
 
Der er desuden vedlagt  
 
- et notat med oversigt over planlagte dagrenovationsordninger i nærliggende 

kommuner/affaldsselskaber (bilag 22.2) 
- et notat med beregning af genbrugsprocenter ved forskellige systemløsninger 

(bilag 22.3). 
 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen drøfter, om der skal planlægges for indførelse af et nyt dagrenova-

tionssystem i 2018.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
For nuværende planlægges der ikke for indførelse af et nyt dagrenovationssystem.  
 
Der fremlægges oplæg om udnyttelse af organisk dagrenovation i biogasanlæg. 

        

                                                      
1
  Kontrakterne kan forlænges i en vilkårlig periode, dog maksimalt to år. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 23232323----16161616    
Opfølgning på ejerstrategiOpfølgning på ejerstrategiOpfølgning på ejerstrategiOpfølgning på ejerstrategi    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 23.1: Kommunal deltagelse i erhvervsvirksomhed 
• Bilag 23.2: Offentlig/privat samarbejde om genanvendelse og ressourceudnyttelse 
• Bilag 23.3: Rammer for etablering af partnerskab 
• Bilag 23.4: Reno Djurs’ samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder 
• Bilag 23.5: Rapporten ”Lokal genanvendelse af sorteret husholdningsaffald” 
• Bilag 23.6: Norddjurs Kommunes ansøgning om genanvendelsesprojekt 

 
Resumé: Der foreligger en række notater, der redegør for rammer, aktiviteter og overve-
jelser om offentligt/privat samarbejde. 
 
Bestyrelsen drøftede på møde den 18. maj 2016 (sag nr. 13-16) interessenternes nye, 
fælles ejerstrategi. Som led heri besluttede bestyrelsen, at der til næste møde skulle 
fremlægges oplæg om muligheder for offentligt/privat samarbejde.  
 
Der foreligger et notat, der redegør for rammerne for kommunal deltagelse i er-
hvervsvirksomhed, herunder for, hvornår kommuner sammen med private virksomhe-
der lovligt kan etablere og deltage i en erhvervsvirksomhed (bilag 23.1). 
 
Endvidere har administrationen i et internt notat redegjort for en række aktiviteter og 
overvejelser, som har til formål at vurdere muligheder for nye samarbejdsrelationer 
mellem Reno Djurs og private virksomheder med henblik på at fremme genanven-
delse og ressourceudnyttelse (bilag 23.2). 
 
Der foreligger endvidere et notat med redegørelse for rammer for etablering af part-
nerskab med privat part om udtagning af deponeret shredderaffald (bilag 23.3), et 
opdateret notat om Reno Djurs’ eksisterende samarbejder med private genanvendel-
sesvirksomheder (bilag 23.4), udkast til kommunepuljerapporten ”Lokal genanven-
delse af sorteret husholdningsaffald” (bilag 23.5) samt Norddjurs’ ansøgning til er-
hvervs- og vækstministeren om et genanvendelsesprojekt (bilag 23.6).  
 
Direktionen indstiller,  
 
at sagen drøftes.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Sagen drøftedes. Der iværksættes aktiviteter vedrørende shredderaffald og annonce-
ring. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 24242424----16161616    
Forslag om brugerpanel ved genbrugsstationerne på DjurslandForslag om brugerpanel ved genbrugsstationerne på DjurslandForslag om brugerpanel ved genbrugsstationerne på DjurslandForslag om brugerpanel ved genbrugsstationerne på Djursland    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 24.1: Forslag fra Mads Nikolajsen og Kim Lykke Jensen 
• Bilag 24.2: Administrationens bemærkninger til forslaget 
• Bilag 24.3: Vedtægter for brugerråd i Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraft-

varmeværk A/S 
• Bilag 24.4: Vedtægter for Bornholms Forsynings brugerråd 

 
Resumé: Der foreligger forslag fra bestyrelsesmedlemmerne Mads Nikolajsen og Kim 
Lykke Jensen om oprettelse af et brugerråd for genbrugsstationerne. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne Mads Nikolajsen og Kim Lykke Jensen har sendt forslag til 
bestyrelsen om oprettelse af et brugerråd for genbrugsstationerne (bilag 24.1). 
 
Administrationen har i et vedlagt notat knyttet bemærkninger til forslaget (bilag 
24.2).  
 
Endvidere er der vedlagt to eksempler på vedtægter for brugerråd i forsyningstjene-
ster (bilag 24.3 og 24.4).  
 
Direktionen indstiller,  
 
at forslaget drøftes.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Et flertal af bestyrelsen (Jens Meilvang, Niels Ole Birk og Per Dalgaard) ønsker ikke at 
gennemføre forslaget. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 25252525----16161616    
Personalemæssig normering Personalemæssig normering Personalemæssig normering Personalemæssig normering afafafaf    genbrugsstationernegenbrugsstationernegenbrugsstationernegenbrugsstationerne    
 
Resumé: Det anbefales, at bestyrelsens stillingtagen til en eventuel personalemæssig 
opnormering på genbrugsstationerne udsættes, indtil resultater af effektmålinger fore-
ligger primo 2017. 
 
Som led i vedtagelsen af Reno Djurs’ budget 2017 traf bestyrelsen på møde den 9. 
marts 2016 (sag nr. 4-16) følgende beslutning:  

 
 Som led i bestyrelsens fokus på øget genanvendelse på genbrugsstationerne vil 

bestyrelsen i løbet af 2016 tage stilling til en eventuel personalemæssig opnor-
mering på genbrugsstationerne. 
 

Beslutningen bygger på det forhold, at effekten af en række igangsatte genanvendel-
sesaktiviteter på genbrugsstationerne skal evalueres.  
 
Med støtte fra Miljøstyrelsens kommunepulje igangsatte Reno Djurs ved årsskiftet 
2015/16 projektet ’’Bedre sortering af de brændbare fraktioner --- gennem uddannelse 
af fremtidens pladspersonale’’. Projektet har blandt andet som mål,  
 
- at mængden af fokusmaterialer i småt og stort brændbart reduceres med 70 % 

på alle Reno Djurs’ genbrugsstationer 
- at mængden af korrekt afleveret genanvendelige materialer stiger på alle Reno 

Djurs’ genbrugsstationer (her med fokus på plastfolie, hård plast, træ, pap og pa-
pir). 

 
Effekten af projektet skal vurderes ved gennemførelse af ’’før-’’ og ’’efter-’’målinger 
af mængden af genanvendelige materialer i blandede fraktioner. ’’Før’’-målingen er 
gennemført i maj 2016, og ’’efter’’-målingen gennemføres i december 2016. Projektet 
afrapporteres endeligt primo 2017.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsens stillingtagen til en eventuel personalemæssig opnormering på 

genbrugsstationerne afventer afrapporteringen af kommunepuljeprojektet 
primo 2017.  

 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 26262626----16161616    
Dialogmøde med MISUDialogmøde med MISUDialogmøde med MISUDialogmøde med MISU    
 
Resumé: I forlængelse af tidligere beslutning anmodes bestyrelsen om at fastsætte 
mødetidspunkt og eventuel dagsorden for dialogmøde. 
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 18. maj 2016 (sag nr. 14-16), at der skal planlæg-
ges dialogmøde med Miljø- og Sikkerhedsudvalget.  
 
Af hensyn til personalerepræsentanternes arbejdsplan foreslår administrationen, at 
mødet afholdes en formiddag på en tirsdag, onsdag, torsdag eller fredag (inden gen-
brugsstationerne åbner kl. 13).  
 
Direktionen indstiller,  
 
at der besluttes mødetidspunkt og eventuel dagsorden for dialogmødet med 

Miljø- og Sikkerhedsudvalget.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Mødet afholdes som led i næste bestyrelsesmøde (14. december 2016). 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 27272727----16161616    
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 27: Oplæg til undersøgelse 

 
Resumé: Der foreligger forslag til undersøgelse af ressourcepotentialet i erhvervsaffald 
til forbrænding.  
 
På grundlag af drøftelse med de kommunale teknikere fremlægges forslag til en un-
dersøgelse af, om der er et ressourcepotentiale i erhvervsaffald, der afleveres til for-
brænding.  
 
Reno Djurs gennemførte i 2016 projektet ’’Uforløste potentialer på genbrugsstatio-
nen’’. Projektet påviste blandt andet, at mere end halvdelen af affald afleveret som 
’’småt brændbart’’ på genbrugsstationerne kunne disponeres på et højere niveau i af-
faldshierarkiet.  
 
Den opnåede viden har været inspirationskilde til den foreslåede nye undersøgelse, 
som har til formål at vurdere, om der tilsvarende måtte være uforløste potentialer i 
erhvervsaffald, der afleveres til forbrændingsanlæg. Aarhus Kommunes forbræn-
dingsanlæg forventes i 2016 at modtage ca. 7.000 tons erhvervsaffald direkte fra 
Djurslandske virksomheder.  
 
Følgende er et uddrag fra affaldsplanens afsnit om erhvervsaffald:  
 

 I forhold til mængden på 17.866 ton2, der går til forbrænding, er der formentlig 
et ikke ubetydeligt potentiale for yderligere genanvendelse af f.eks. pap, papir, 
plast og glas, der henlægges i beholdere til restaffald i både kommunale og pri-
vate ordninger eller afleveres som småt brændbart på forbrændingsanlæg-
gene. Der er ikke i den nuværende situation samme omfattende krav til modta-
gekontrol på forbrændingsanlæg, som det er gældende for deponeringsanlæg. 
Jf. Ressourceplanen synes det bl.a. vanskeligt at få udsorteringen af genanven-
deligt affald tilstrækkeligt god hos affaldsproducerende virksomheder i f.eks. 
storcentre og i handel og service, selvom der i medfør af lovgivningen er pligt til 
at sortere genanvendeligt affald fra til genanvendelse. 

 

Regeringen har som bekendt truffet principbeslutning om at liberalisere det forbræn-
dingsegnede erhvervsaffald, som derfor inden for en overskuelig fremtid må forven-
tes undtaget for kommunal anvisning. Liberaliseringen forventes at indebære, at 

                                                      
2
  De angivne 17.866 tons erhvervsaffald til forbrænding omfatter følgende fraktioner, jf. 

affaldsplanens bilag 1: 
 

Affaldstype ton 

Dagrenovationslignende affald 2.143 

Imprægneret træ 266 

Shredderaffald 7.229 

Klinisk risikoaffald 5 

 Farligt affald 781 

Forbrændingsegnet 7.449 

I alt 17.866 
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virksomhederne får frit valg af forbrændingsanlæg; men det vil næppe indebære lem-
pelser hverken i reglerne om virksomheders pligt til at kildesortere deres affald eller i 
kommunernes tilsynsforpligtelse over for virksomheders affaldshåndtering.  
 
Projektets omkostning på 110.000 kr. vil kunne finansieres over basisydelsens drift.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at det drøftes, om der skal gennemføres en undersøgelse af ressourcepotentialet 

i erhvervsaffald til forbrænding. 
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Undersøgelsen iværksættes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 28282828----16161616    
Udbud for Udbud for Udbud for Udbud for etablering af nationalt plastsorteringsanlægetablering af nationalt plastsorteringsanlægetablering af nationalt plastsorteringsanlægetablering af nationalt plastsorteringsanlæg    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 28: Udkast til forhandlingsmandat 
 
Resumé:  
 
CLEAN3 og Københavns Kommune har taget initiativ til at udvikle et innovativt udbud 
for etablering af et ”best of art”-plastsorterings- og oparbejdningsanlæg. Formålet 
med projektet er at skabe et marked for plastgenanvendelse i Danmark, så det ikke er 
nødvendigt at sende den danske plast til udlandet. Vigtige krav til anlægget er, at det 
skal højne nuværende standarder, således at genbrugsplast kan blive genanvendt til 
en pris, kvalitet og mængde, der er attraktiv for virksomheder, som anvender gen-
brugsplast i deres produktion.  
 
Projektet er støttet af Markedsmodningsfonden og Region Sjælland. 
 
Ifølge CLEAN er der to grunde til, at plast-genanvendelsen i Danmark halter. For det 
første er potentielle investorer tilbageholdende grundet usikkerhed om, hvorvidt der 
er tilstrækkelige mængder affaldsplast at sortere. For det andet er der ikke tilstræk-
keligt incitament til at sortere affald for lokale myndigheder og interessenter i of-
fentlig renovation. 
 
CLEAN faciliterer og udvikler udbuddet og involverer de forskellige interessenter, som 
er nødvendige for at udvikle løsningen. CLEAN vil også være ansvarlig for at udvikle 
forsyningsaftaler med kommuner/affaldsselskaber med henblik på at sikre en til-
strækkelig forsyning af affald til det fremtidige plastsorteringsanlæg. 
 
CLEAN undersøger pt., om kommuner og affaldsselskaber har interesse i at gå med i 
det samlede udbud. Udbudsformen vil være konkurrencepræget dialog eller udbud 
med forhandling. Som følge af udbudsformen kan der for nuværende ikke siges no-
get om hverken genanvendelseskvalitet eller priser.  
 
Det er administrationens umiddelbare vurdering, at et udbud som det skitserede vil 
kunne løfte kvaliteten af plastgenanvendelsen betydeligt.  
  
Direktionen indstiller,  
 
at det drøftes, om Reno Djurs skal deltage som ordregiver i den skitserede ud-

budsproces.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Bestyrelsen er positiv. Formand og direktør bemyndiges til at indgå aftale. 

    
    

                                                      
3
  CLEAN er en dansk cleantech-klyngeorganisation bestående af virksomheder, videninsti-

tutioner og offentlige myndigheder. CLEAN ”hjælper danske grønne løsninger ud over Dan-
marks grænser via attraktive partnerskaber og gennem samarbejde med de ledende clean-
tech-klynger verden over”. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 29292929----16161616    
UdUdUdUdbud af kørsel med affaldbud af kørsel med affaldbud af kørsel med affaldbud af kørsel med affald    
 
Resumé: Der foreligger resultat af udbud af kørsel med affald med kontraktstart den 1. 
januar 2017.  
 
Reno Djurs’ nuværende kontrakt om kørsel med affald fra genbrugsstationerne og 
anlægget i Glatved udløber ved udgangen af 2016. Som følge heraf har administratio-
nen gennemført et nyt EU-udbud af entreprisen. Udbuddet omfatter  
 
- kørsel med affald fra Reno Djurs’ 8 genbrugsstationer på Djursland til forskellige 

modtageanlæg, 
- kørsel med affald fra Reno Djurs’ anlæg i Glatved til forskellige modtageanlæg, 
- kørsel med affald til Reno Djurs’ anlæg i Glatved fra Affaldscenter Århus, samt  
- intern kørsel på Reno Djurs’ anlæg i Glatved. 
 
Direktionen vil på mødet orientere om resultatet af udbuddet.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at resultatet af udbuddet tages til efterretning.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning: 
    
Indstillingen fulgtes.  
 
Principper for fremtidige udbud fremlægges til bestyrelsens drøftelse. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 30303030----16161616    
Udnyttelse af deponigasUdnyttelse af deponigasUdnyttelse af deponigasUdnyttelse af deponigas    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 30-16: Notat om udnyttelse af deponigas 

 
Resumé: Der foreligger redegørelse om Reno Djurs’ udnyttelse af deponigas. 
 
Der foreligger en redegørelse om Reno Djurs’ udnyttelse af deponigas.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at redegørelsen om udnyttelse af deponigas tages til efterretning.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning: 
 
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 31313131----16161616 
Til orientering/efterretningTil orientering/efterretningTil orientering/efterretningTil orientering/efterretning    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 31: Notat med orienterings- og efterretningssager 
 
Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager 
 
Toges til efterretning. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 32323232----15151515    
Evt.Evt.Evt.Evt.    
 
Intet under dette punkt. 
 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
Jens Meilvang  
Niels Ole Birk 
Kim Lykke Jensen 
Per Dalgaard 
Mads Nikolajsen 
 


