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Sag nr. 1Sag nr. 1Sag nr. 1Sag nr. 12222----16161616    
Regnskab for 1. kvartal 2016Regnskab for 1. kvartal 2016Regnskab for 1. kvartal 2016Regnskab for 1. kvartal 2016    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 12: Resumé af regnskab for 1. kvartal 2016 
 
Resumé: Der foreligger regnskab for 1. kvartal 2016.  
  
Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2016 for Reno Djurs’ sam-
lede 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 2016 tages til efterretning.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 13131313----16161616    
Interessenternes Interessenternes Interessenternes Interessenternes ejerstrategi for Reno Djursejerstrategi for Reno Djursejerstrategi for Reno Djursejerstrategi for Reno Djurs    
    
Vedlagte bilag:   

• Bilag 13: Interessenternes ejerstrategi for Reno Djurs 
    
Resumé: Interessenterne har vedtaget en fælles ejerstrategi for Reno Djurs.  
 
Norddjurs Kommune vedtog den 15. marts 2016 en ejerstrategi for Reno Djurs. Den 
vedtagne ejerstrategi tager udgangspunkt i den ejerstrategi, som byrådet i Syddjurs 
Kommune vedtog i november 2013, og i det forslag, Reno Djurs’ bestyrelse drøftede 
på møde den 9. december 2015.  
 
Norddjurs Kommune har suppleret det forslag, som Reno Djurs’ bestyrelse drøftede 
den 9. december 2015, på følgende vis:  
 
Under punkt 9, ”Ejerkommunernes mål og visioner for Reno Djurs”, er tilføjet: 
 

• udnytte Reno Djurs arealer til samarbejder med virksomheder på energiområdet 

• understøtte erhvervsudviklingen indenfor genanvendelse af affald med afsæt i 
selskabets kerneopgaver og kompetencer og i Glatved-arealernes unikke mulighe-
der. Samarbejdet kan ske selvstændigt i Reno Djurs regi såvel som i samarbejde 
med ejerkommunerne, Djursland Udviklingsråd (DUR) og i offentligt-privat samar-
bejde.  

 
Under punkt 10, ”Ejerkommunernes konkrete målsætninger”, er tilføjet: 
 

• ejerkommunerne ønsker med dette initiativ, at Reno Djurs medvirker til at styrke 
ejerskab og adfærd blandt borgerne for en affaldshåndtering, der udnytter genan-
vendelsespotentialer og fremmer miljøhensyn. 

 
Tilføjelserne er markeret med grøn tekst i det vedlagte bilag. 
 
Byrådet i Syddjurs Kommune har på møde den 27. april 2016 tiltrådt ejerstrategien.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen tager interessenternes fælles ejerstrategi til efterretning, samt 
 
at bestyrelsen drøfter ejerstrategiens realisering.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Sagen drøftedes. Der fremlægges oplæg på næste møde.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 14141414----16161616    
Status for gennemførelse af affaldsplanenStatus for gennemførelse af affaldsplanenStatus for gennemførelse af affaldsplanenStatus for gennemførelse af affaldsplanen    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 14: 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 2020.  
 
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.   
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    

 
Notatet toges til efterretning.  
 
Der fremlægges status for affaldsforebyggelse og skoletjeneste (ungdomsuddannelser) 
på næste møde. 
 
Der planlægges dialogmøde med Miljø- og Sikkerhedsudvalget.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 15151515----16161616    
Effektivisering af affaldsenergiEffektivisering af affaldsenergiEffektivisering af affaldsenergiEffektivisering af affaldsenergisektorensektorensektorensektoren    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 15.1: Følgebrev fra DAF 

• Bilag 15.2: Benchmarkingmodellen 

• Bilag 15.3: Licitationsmodellen 

• Bilag 15.4: Konsekvensbeskrivelse benchmark 

• Bilag 15.5: Konsekvensbeskrivelse licitation 

• Bilag 15.6: SWOT benchmark 

• Bilag 15.7: SWOT licitation 

• Bilag 15.8: Konsekvenser for Reno Djurs 
 
Resumé: Dansk Affaldsforening har fremsendt diverse notater med henblik på at give 
medlemmerne et grundlag for at vurdere, hvad mulige modeller for affaldsenergisekto-
rens effektivisering vil betyde for de enkelte medlemmer. 
 
Gennem flere år har en ny organisering af affaldsenergisektoren – herunder liberalise-
ring af det forbrændingsegnede erhvervsaffald – spøgt i kulissen. Fra centralt hold er 
der endnu ikke truffet politisk beslutning om en ny model for organisering.  
 
Dansk Affaldsforenings bestyrelse har ønsket at give medlemmerne et grundlag for 
at vurdere, hvad mulige/forventelige organisationsmodeller vil betyde for de enkelte 
medlemmer.  
 
Dansk Affaldsforening anser pt. to modeller for fremtidig organisering for realistiske, 
henholdsvis licitation og benchmark.  
 
Dansk Affaldsforening har udarbejdet en række notater (vedlagt dagsordenen) med 
beskrivelser og konsekvensvurdering af de to modeller, herunder differentierede vur-
deringer med udgangspunkt i DAF-medlemmernes forskellige organisationsformer. 
På det grundlag opfordrer DAF medlemmerne til at give foreningen en melding om 
medlemmernes ønske om retning.  
 
Reno Djurs er forpligtet til at tilvejebringe forbrændingskapacitet; men er ikke selv 
(med)ejer af et forbrændingsanlæg. Med det udgangspunkt har administrationen i et 
notat vurderet de to modellers fordele og ulemper for Reno Djurs.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen tager stilling til, om der skal afsendes et budskab til Dansk Af-

faldsforening om den af Reno Djurs ønskede retning for affaldsenergisektorens 
fremtidige organisering.  

    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Bestyrelsen har noteret sig regeringens forårspakke med markedsgørelse af affaldsfor-
brænding.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 16161616----16161616    
Ressourceudnyttelse af deponeret shredderaffaldRessourceudnyttelse af deponeret shredderaffaldRessourceudnyttelse af deponeret shredderaffaldRessourceudnyttelse af deponeret shredderaffald    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 16.1: Miljøprojekt 1836 

• Bilag 16.2: Notat: Ressourceudnyttelse af deponeret shredderaffald 
 

Resumé: Der foreligger økonomisk vurdering af mulighederne for at udgrave og res-
sourceudnytte deponeret shredderaffald. Vurderingen viser, at det under visse forud-
sætninger vil være økonomisk realistisk at udgrave og ressourceudnytte deponeret 
shredderaffald. 
 
Miljøstyrelsen har i april d.å. udgivet miljøprojektet ”Samfundsøkonomisk vurdering 
af behandling af shredderaffald”. Rapporten undersøger de miljømæssige og sam-
fundsøkonomiske konsekvenser af forskellige behandlingsmuligheder for deponeret 
shredderaffald. Rapporten konkluderer, at en række undersøgte scenarier for opgrav-
ning og ressourceudnyttelse af shredderaffald er samfundsøkonomisk mere fordelag-
tige end den nuværende deponeringsløsning. Rapporten konkluderer blandt andet 
følgende:  
 

Scenarie 1a, hvor shredderaffaldet opgraves, metal udsorteres og den forbræn-
dingsegnede del medforbrændes i forbrændingsanlæg og restfraktionen gende-

poneres, har den højeste samfundsøkonomiske værdi, uanset om de udenlandske 
miljøeffekter indregnes eller ej. Det betyder, at det er fordelagtigt at opgrave 
shredderaffaldet, men at det bedst kan betale sig kun at udsortere metallet fra 

det opgravede affald. Ekstraomkostningerne til udsortering af plast og glas står 
ikke mål med gevinsterne. Endvidere betyder det, at det er mere fordelagtigt at 

energiudnytte den forbrændingsegnede fraktion ved forbrænding end ved pyro-
lyse og forgasning. 

 
I forlængelse af rapporten har administrationen foretaget en selskabsøkonomisk vur-
dering af det angivne scenarie 1a (notat vedlagt dagsordenen). Vurderingen viser, at 
en positiv/neutral virksomhedsøkonomi for Reno Djurs er mulig, såfremt en række 
nærmere angivne forudsætninger opfyldes.  
 
Det mængdemæssige potentiale for udgravning af shredderaffald på Reno Djurs’ de-
poneringsanlæg er ca. 200.000 tons. 
 
Om forudsætningerne for en positiv forretningsmodel kan tilvejebringes kræver af-
klaring af en række komplekse problemstillinger af teknisk, økonomisk, juridisk og 
myndighedsmæssig karakter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at administratio-
nen ikke er bekendt med danske eksempler på udgravning af shredderaffald med 
henblik på ressourceudnyttelse, som har vist sig økonomisk attraktive.  
 
Administrationen vil arbejde videre med at tilvejebringe et egentligt beslutnings-
grundlag.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at orienteringen tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 17171717----16161616    
NabooriNabooriNabooriNaboorieeeentering vedrørende ntering vedrørende ntering vedrørende ntering vedrørende lokalplan for lokalplan for lokalplan for lokalplan for Anholt HavnAnholt HavnAnholt HavnAnholt Havn    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 17.1: Naboorienteringsbrev fra Norddjurs Kommune 

• Bilag 17.2: Høringssvar 
 

Resumé: Norddjurs Kommune har sendt spørgsmålet om, hvorvidt et vandrerhjem kan 
etableres på Anholt Havn inden for rammerne af lokalplan nr. 158, i nabohøring. Reno 
Djurs’ genbrugsstation er beliggende i umiddelbar nærhed til det påtænkte vandrer-
hjem.  
 
Reno Djurs har modtaget brev fra Norddjurs Kommune med orientering om, at Nord-
djurs Kommune overvejer at fortolke lokalplan nr. 158 for Anholt Havn på en måde, så 
der kan drives et vandrerhjem inden for lokalplanens rammer. Reno Djurs har modta-
get orienteringen på grund af, at det påtænkte vandrerhjem er beliggende i umiddel-
bar nærhed til Reno Djurs’ genbrugsstation på Anholt Havn.  
 
Miljø- og teknikudvalget i Norddjurs Kommune har sendt sagen i nabohøring på grund 
af, at lokalplanens anvendelsesbestemmelser ikke er entydige i forhold til, hvilke 
funktioner der er tilladelige.  
 
Forud for etablering af genbrugsstationen var affaldshåndteringen på Anholt i en år-
række præget af en konflikt mellem forskellige arealanvendelsesinteresser. Med for-
tidens arealanvendelseskonflikt i erindring har administrationen fremsendt et hø-
ringssvar til Norddjurs Kommune. Høringssvaret er afsendt med forbehold for besty-
relsens godkendelse.  
 
Efter høringsfristen vil eventuelt indkomne indsigelser blive forelagt for Miljø- og tek-
nikudvalget, som herefter skal behandle sagen på ny. 
 
Direktionen indstiller,  
 
at Reno Djurs’ høringssvar til Norddjurs Kommune af 14. april 2016 godkendes.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 18181818----16161616 
Til orientering/efterretningTil orientering/efterretningTil orientering/efterretningTil orientering/efterretning    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 18.1: Notat med orienterings- og efterretningssager 

• Bilag 18.2: Omkostninger ved personalemæssig opnormering af genbrugsstatio-
nerne 

 
Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager 
 
Toges til efterretning. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 19191919----15151515    
Evt.Evt.Evt.Evt.    
 
Intet under dette punkt. 
 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
Jens Meilvang  
Mads Nikolajsen 
Kim Lykke Jensen 
Per Dalgaard 
Niels Ole Birk 
 
 


