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Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:    
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20-13 Regnskab for 2. kvartal 2013 
21-13 Udbud af indkøb af renovationsbeholdere 
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24-13 Pilotprojekt om affaldsforebyggelse i kommunale institutioner 
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26-13 Evt.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 11119999----13131313    
Til Til Til Til orientering/efterretningorientering/efterretningorientering/efterretningorientering/efterretning    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 19: 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. 20202020----13131313    
RRRRegnskab egnskab egnskab egnskab for for for for 2222. kvartal 2013. kvartal 2013. kvartal 2013. kvartal 2013    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 20: Resumé af regnskab for 2. kvartal 2013 
 
Resumé: Der foreligger regnskab for 2. kvartal 2013.  
  
Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 30. juni 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 2. kvartal 2013 tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 21212121----13131313    
UdUdUdUdbud af indkøb af bud af indkøb af bud af indkøb af bud af indkøb af renovationsbeholdererenovationsbeholdererenovationsbeholdererenovationsbeholdere    
 
Resumé: I overensstemmelse med tidsplanen for udfasning af renovationssække har admi-
nistrationen foretaget udbud af indkøb af renovationsbeholdere med tilbudsfrist den 11. 
september 2013. Resultatet af udbuddet fremlægges på mødet.  
 
I fortsættelse af bestyrelsens stillingtagen til resultatet af den offentlige høring om ud-
fasning af renovationssække har administrationen fremsendt sagen til endelig beslut-
ning i de to kommunalbestyrelser.  
 
Syddjurs Byråd tiltrådte bestyrelsens indstilling den 29. august 2013. Norddjurs Kommu-
nalbestyrelse forventes at behandle sagen den 17. september 2013.  
 
I overensstemmelse med den af bestyrelsen tidligere godkendte tidsplan for udfasning af 
sække har administrationen i juni 2013 offentliggjort et EU-udbud af indkøb af affaldsbe-
holdere med tilbudsfrist den 11. september 2013. 

 
Resultatet af udbuddet vil foreligge til bestyrelsesmødet.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
 
Under forbehold for positivt udfald af funktionstest indkøbes der renovationsbeholdere jf. 
det økonomisk mest fordelagtige af de afgivne tilbud. Indkøbet finansieres over renovati-
onsgebyret ligesom hidtidige beholderkøb. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 22222222----13131313    
Genbrugsstation ved FeldballeGenbrugsstation ved FeldballeGenbrugsstation ved FeldballeGenbrugsstation ved Feldballe    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 22: Henvendelse af 10. september 2013 fra Syddjurs Kommune  
 

Resumé: Økonomiudvalget i Syddjurs Kommune har udtrykt ønske om, at Syddjurs Kom-
mune sælger arealet til en ny genbrugsstation ved Feldballe til Reno Djurs. Spørgsmålet 
fremlægges til bestyrelsens stillingtagen.   
 
Syddjurs Kommune har truffet beslutning om at ekspropriere et areal ved Tirstrup Luft-
havn til anvendelse for en ny genbrugsstation. I den forbindelse har økonomiudvalget ud-
trykt ønske om, at Syddjurs Kommune sælger arealet til Reno Djurs. 
 
Det er administrationens opfattelse, at spørgsmålet om ejerskab af det pågældende areal 
bør ses i sammenhæng med de ensartede principper om ejerskab, som gælder for de øvri-
ge arealer, Reno Djurs anvender til genbrugsstationer.  
 
I 1999 indgik Reno Djurs kontrakter med de daværende 8 Djursland-kommuner om til-
lægsydelsen ”Fælles drift af genbrugsstationer”. Ved kontraktens indgåelse overdrog 
kommunerne kompetence til etablering/omlægning og drift af genbrugsstationer til Re-
no Djurs. Kontrakterne forholder sig til spørgsmålet om ejerskab af genbrugsstationernes 
arealer på følgende vis: 
 

5 5 5 5     Leje af arealLeje af arealLeje af arealLeje af areal    
 
5.1 Reno Djurs I/S indgår lejeaftale med ejeren af det areal, hvor genbrugsstati-

onen er/agtes lokaliseret. Lejen fastsættes med udgangspunkt i den offent-
lige vurdering af det pågældende areal. Det forudsættes, at der kan indgås 
lejeaftale for en periode på 20 år. 

 
5.2 For hvad angår etablering af nye genbrugsstationer, jf. den i bilag A angivne 

plan for lokalisering, forpligter X Kommune sig til at anvise et areal, som 
teknisk og planlægningsmæssigt kan udlægges til den påtænkte anvendel-
se. Det forudsættes endvidere, at Reno Djurs I/S kan leje det pågældende 
areal i overensstemmelse med principperne angivet i pkt. 5. 

 
Ovennævnte princip har fungeret upåklageligt og uden behov for ændringer siden 1999.  
 
Efter direktionens opfattelse vil det af lighedsgrunde være uhensigtsmæssigt, såfremt 
der i forhold til en enkelt genbrugsstation fastlægges principper, der afviger væsentligt 
fra ovenstående. Endvidere bør der være meget tungtvejende grunde til at ændre et prin-
cip, som gennem en årrække har vist sig at fungere hensigtsmæssigt. 
 
Direktionen indstiller,  
 
at Økonomiudvalget i Syddjurs Kommune meddeles, at de gældende principper om 

kommunernes anvisning og udleje af arealer til genbrugsstationer ønskes fast-
holdt og dermed også anvendt i forbindelse med en eventuel ny genbrugsstation 
ved Feldballe.  

    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
 
Indstillingen fulgtes.  
 
  



 6

Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 23232323----13131313    
Samarbejdsaftale med KARA/NOVERENSamarbejdsaftale med KARA/NOVERENSamarbejdsaftale med KARA/NOVERENSamarbejdsaftale med KARA/NOVEREN    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 23: Henvendelse af 21. august 2013 fra KARA/NOVEREN 
 
Resumé: Reno Djurs indgik i efteråret 2011 en et-årig samarbejdsaftale med KARA/NOVE-
REN om modtagelse af shredderaffald fra Stena Recycling i Roskilde. Aftalen blev efterføl-
gende forlænget til 1. juli 2013. KARA/NOVEREN anmoder nu om yderligere 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 modtog Reno Djurs I/S 9.780 tons shredderaffald fra Stena Recycling. 

 
KARA/NOVEREN anmodede i efteråret 2012 Reno Djurs om forlængelse af aftalen. Be-
styrelsen besluttede ved den lejlighed at forlænge aftalen til 1. juli 2013. Frem til denne 
dato har Reno Djurs I/S modtaget i alt 11.632 tons shredderaffald fra Stena Recycling.   
 
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. 

 
Som det fremgår af KARA/NOVERENs henvendelse ønsker selskabet en samarbejdsafta-
le med Reno Djurs I/S frem for selv at etablere behandlingskapacitet til affaldet. 
 
Det kan oplyses, at miljøministerens varslede ressourcestrategi forventes at opstille be-
handlingskrav for shredderaffald, som vil reducere den totale mængde af shredderaffald 
til deponering.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen tager stilling til spørgsmålet om forlængelse af samarbejdsaftalen 

med KARA/NOVEREN.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:        
    
Aftalen forlænges til udgangen af 2014 og i alt 25.000 tons (hvad der kommer først). 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 24242424----13131313    
AffaldsforebyggelseAffaldsforebyggelseAffaldsforebyggelseAffaldsforebyggelse    i kommunale institutioneri kommunale institutioneri kommunale institutioneri kommunale institutioner    
 
Resumé: Administrationen vil fremlægge de foreløbige resultater af et pilotprojekt om af-
faldsforebyggelse i kommunale institutioner. 
 
Den fælles ”Affaldsplan 2009-2020” for Djursland-kommunerne indeholder blandt andet 
en målsætning om at gennemføre et pilotprojekt om affaldsforebyggelse i kommunernes 
egen drift.  
 
Med dette udgangspunkt igangsatte Reno Djurs i begyndelsen af 2012 et pilotprojekt om-
fattende 4 kommunale ”testvirksomheder” inden for områderne  
 
1) skole/undervisning  
2) kommunal entreprenørvirksomhed  
3) administrativ arbejdsplads og  
4) institution 
 
Pilotprojektet, som er gennemført med bistand fra konsulentfirmaet Econet, afsluttes og 
afrapporteres i dette efterår.  
 
Administrationen vil på bestyrelsesmødet orientere om projektet, dets resultater og per-
spektiver.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Der anvendes ressourcer til ansættelse af nøgleperson til videreførelse af affaldsforebyggel-
sesprojekt, herunder skoletjeneste (jf. sag nr. 25-13). 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 25252525----13131313    
SkoletjenesteSkoletjenesteSkoletjenesteSkoletjeneste    
 
Resumé: Administrationen vil fremlægge overvejelser om opskalering af skoletjeneste.  
 
Bestyrelsen besluttede på mødet den 19. juni 2013 (sag nr. 17-13), at der på næste møde  
fremlægges forslag til opskalering af skoletjenesten, bl.a. med udgangspunkt i dialog 
med skoler og undervisningsinstitutioner.  
 
Administrationen vil redegøre for gennemførte og planlagte aktiviteter og overvejelser i 
den forbindelse.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Der henvises til beslutning i sag nr. 24-13. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 26262626----13131313    
Evt.Evt.Evt.Evt.    
 
Intet under dette pkt.  
 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
Mads Nikolajsen 
Carsten Bech 
Flemming Hansen 
Kai Pedersen 
Jens Meilvang 
 
 


