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Sag nr. 1Sag nr. 1Sag nr. 1Sag nr. 1----15151515    
ÅrsrÅrsrÅrsrÅrsregnskab 2014egnskab 2014egnskab 2014egnskab 2014    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 1.1: Resumé af årsregnskab for 2014 
• Bilag 1.2: Årsrapport 2014 
 
Resumé: Årsregnskab for 2014 fremlægges til bestyrelsens godkendelse. 
  
Der foreligger årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2014 for Reno Djurs’ 
samlede aktiviteter, bestående af: 
 
• Basisydelser 
• Dagrenovation 
• Genbrugsstationer 
• Tømningsordning for bundfældningstanke 
 
Årsregnskab 2014 samt et regnskabsresumé er vedlagt dagsordenen.  
 
Som det fremgår af årsregnskabet, betragter direktionen årets resultat som meget 
tilfredsstillende.  
 
Den formelle procedure vedrørende regnskabsaflæggelse er fastlagt i vedtægtens § 
9: 
 
 ”Årsregnskabet tillige med revisionens bemærkninger forelægges på or-

dinært bestyrelsesmøde i marts måned til bestyrelsens godkendelse. 
Regnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse 
sendes inden udgangen af april måned til interessenternes orientering og 
til det kommunale tilsyn inden udgangen af juni måned.” 

 
Regnskabet er revideret af RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisio-
nen er uden forbehold.  

 
Direktionen indstiller,  
 
at Reno Djurs’ årsregnskab 2014 godkendes. 
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 2222----15151515    
RevisionsprotokolRevisionsprotokolRevisionsprotokolRevisionsprotokol    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 2: Revisionsprotokol vedrørende årsrapport 2014 

 
Resumé: Reno Djurs’ revisor har fremsendt revisionsprotokol vedrørende Reno Djurs’ 
årsrapport 2014. 
 
RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt revisionsprotokol 
vedrørende revisionen af Reno Djurs’ årsrapport 2014. Revisionsprotokollen er vedlagt 
dagsordenen. 
 
Det fremgår blandt andet af revisionsprotokollen (side 69), at ”Revisionen af årsregn-
skabet har ikke givet anledning til at anføre kritiske bemærkninger”.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at revisionsprotokollen vedrørende årsrapport 2014 tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 3333----15151515    
Valg af revisor for 2014Valg af revisor for 2014Valg af revisor for 2014Valg af revisor for 2014    

 
Resumé: Direktionen anbefaler genvalg af revisor. 
 
RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab har været revisor for Reno Djurs fra 
og med årsregnskab 2006. Det er direktionens vurdering, at RSM plus løser opgaven 
tilfredsstillende og til en konkurrencedygtig pris.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab vælges som revisor i regn-

skabsåret 2015. 
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 4444----15151515    
Forslag til budget 2016Forslag til budget 2016Forslag til budget 2016Forslag til budget 2016    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 4.1: Forslag til budget 2016 
• Bilag 4.2: Forslag til gebyrblad for 2016 
 
Resumé: Der foreligger forslag til budget 2016 for Reno Djurs’ ydelser samt forslag til 
gebyrblad 2016. Der anbefales justeringer af visse gebyrer.  
 
Der foreligger forslag til budget 2016 for Reno Djurs’ 
 
• Basisydelse 
• Genbrugsstationer 
• Dagrenovationsordning 
• Tømningsordning for bundfældningstanke 
 
De væsentligste forhold ved budgetforslag 2016, herunder de afledte konsekvenser i 
forhold til gebyrerne, beskrives i det følgende. Der henvises i den forbindelse til for-
slaget til gebyrblad for 2016, hvor alle anbefalede gebyrændringer er angivet med rød 
skrift (på side 1 og side 8).  
 
Basisydelse 
Budget 2016 estimerer en reduktion på 15 % af mængden af forbrændingsegnet såvel 
som deponeringsegnet affald håndteret af Reno Djurs i forhold til budget 2015. 
Mængdereduktionen indebærer, at enhedsomkostningerne på anlægget i Glatved 
øges.  
 
I 2016 idriftsætter Reno Djurs 1. deletape af deponeringsanlæggets etape III. Afskriv-
ningerne vedrørende den andel af det nye anlæg, som ikke er finansieret af opsparet 
egenkapital, er indregnet i gebyrerne for 2016.  
 
På baggrund heraf anbefales det at øge gebyrer for deponering henholdsvis sortering 
med 20 kr./ton.  
 
Dagrenovation 
Dagrenovationsordningen budgetterer med lavere omkostninger 2016. Det skyldes 
dels, at entreprisereguleringen har vist sig lavere end forventet gennem 2015; dels, at 
omkostningerne til forbrænding reduceres i 2016, hvor alt forbrændingsegnet affald 
energiudnyttes på Aarhus Kommunes forbrændingsanlæg.  
 
Renovationen har gennem de seneste år oparbejdet en økonomisk overdækning på 
ca. 14 mio. kr. (2014). I budget 2015 er det estimeret, at overdækningen reduceres 
med 4,1 mio. kr. i 2015; men da indeksreguleringen for indsamling er betydeligt lavere 
end forventet, må reduktionen forventes at blive lavere end budgetteret.  
 
Set i lyset af økonomiske usikkerheder i tilknytning til dels et kommende udbud af 
indsamling af dagrenovation, dels et eventuelt kommende indsamlingskrav i forlæn-
gelse af ressourcestrategien, anbefales det at fastholde renovationens gebyrer uæn-
drede.  
 
Genbrugsstationer 
Det anbefales at fastholde gebyrerne uændrede som i 2015.  
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Genbrugsstationerne har gennem de seneste år oparbejdet en økonomisk overdæk-
ning 20,7 mio. kr., af hvilke der er henlagt 15 mio. kr. til den nye genbrugsstation ved 
Feldballe. 
 
Tømningsordning for bundfældningstanke 
Tømningsordningen har gennem de seneste år oparbejdet en økonomisk overdæk-
ning på 4 mio. kr. (2014). Med henblik på at tilbageføre overdækningen til forbru-
gerne, der er omfattet af ordningen, er de faste årlige gebyrer for tanktømninger re-
duceret i 2015. 
 
Af hensyn til en jævn gebyrudvikling foreslås opsparet overskud i ordningen tilbage-
ført over de næste år. Der er derfor budgetteret med et driftsunderskud på ca. 
400.000 kr. i 2016. Da der vil komme indeksreguleringer i efterfølgende år, vil det år-
lige driftsunderskud stige ved uændrede gebyrer. 
 
På dette grundlag foreslås de årlige gebyrer for ordningen fastholdt som i 2015. Til-
lægsgebyrer foreslås justeret, således at de svarer til enhedspriserne opnået ved lici-
tation (tillægsgebyrer blev ved en fejl ikke justeret i 2015). 
 
Direktionen indstiller,  
 
at forslaget til Reno Djurs’ budget 2016 godkendes,  
 
at  forslaget til gebyrblad 2016 godkendes, samt 
 
at gebyrblad for 2016 fremsendes til kommunalbestyrelserne i Norddjurs og 

Syddjurs Kommuner til godkendelse.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Et flertal af bestyrelsen følger direktionens indstilling.  
 
Jens Meilvang ønsker, at taksterne for deponering fastholdes som i 2015. 
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Sag nr. 5Sag nr. 5Sag nr. 5Sag nr. 5----15151515    
Udbud af anlægUdbud af anlægUdbud af anlægUdbud af anlæg    af deponeringsanlæggets etape IIIaf deponeringsanlæggets etape IIIaf deponeringsanlæggets etape IIIaf deponeringsanlæggets etape III    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 5.1: Oversigt over tilbudspriser 
• Bilag 5.2: Notat om formidlingshus 
 
Resumé: Resultatet af udbuddet af anlæg af 1. deletape af deponeringsanlæggets 
etape III ligger inden for rammerne af den meddelte bevilling.  
 
På bestyrelsesmødet den 10. december 2014 godkendte bestyrelsen et anlægsbudget 
på 45 mio. kr. (39 mio. kr. tillagt 15 % i uforudsete omkostninger) til etablering af 1. 
deletape af deponeringsanlæggets etape III (sag nr. 34-14). Administrationen blev 
samtidig bemyndiget til inden for rammerne af det godkendte anlægsbudget at 
indgå kontrakt om anlægsarbejder på grundlag af det afholdte udbud.  
 
Forinden havde bestyrelsen på møde den 24. september 2014 besluttet, at der som 
option i udbuddet skulle indgå muligheden for etablering af et møde- og formidlings-
hus i tilknytning til deponeringsanlæggets tekniske anlæg (sag nr. 27-14). 
 
Resultatet af udbuddet foreligger nu (vedlagt som bilag 5.1). Entreprenøren med det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud er Arkil A/S med en entreprisesum på 35,964 
mio. kr. (ekskl. formidlingshus). Tillægsprisen for et møde- og formidlingshus er 3,325 
mio. kr.  
 
I overensstemmelse med bestyrelsens bemyndigelse på sidste møde har administra-
tionen indgået kontrakt om anlægsarbejdet (ekskl. formidlingshus) med Arkil.  
 
Bestyrelsen anmodes om at tage stilling til, om den tilbudte option på etablering af 
et formidlingshus skal udnyttes.   
 
Der foreligger et af administrationen udarbejdet notat om møde- og formidlingshu-
set.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen på grundlag af resultatet af udbuddet tager stilling til, om optio-

nen om etablering af et møde- og formidlingshus skal udnyttes.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Et flertal af bestyrelsen godkender, at entreprisesummen suppleres med 3,325 mio. kr. 
til et formidlingshus.  
 
Jens Meilvang mener ikke, at det er nødvendigt med yderligere mødelokaler.     
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 6666----15151515    
GGGGenanvendelseenanvendelseenanvendelseenanvendelse    og erhvervsfremmeog erhvervsfremmeog erhvervsfremmeog erhvervsfremme    
    
Vedlagte bilag:   
• Bilag 6.1: Notat om støttemuligheder 
• Bilag 6.2: Notat om Reno Djurs’ samarbejder med private genanvendelsesvirk-

somheder. 
 
Resumé: Der foreligger 1) notat om ministerielle støttemuligheder samt 2) notat om 
Reno Djurs’ disponering af genanvendelige materialer på markedet.  
 
Bestyrelsen drøftede på møde den 10. december 2014 henvendelse fra Mads Nikolaj-
sen som opfølgning på DUR’s initiativ til fremme af genanvendelse. I den forbindelse 
ønskede bestyrelsen oplysninger om muligheder for ministeriel støtte. 
 
Der foreligger notat om støttemuligheder. Som det fremgår heraf, er mulighederne 
for økonomisk støtte fortrinsvis rettet mod udvikling af ny miljøteknologi med hen-
blik på markedsintroduktion.  
 
Til belysning af mulighederne for at fremme erhvervsaktiviteter inden for genanven-
delse har administrationen udarbejdet notat, som angiver Reno Djurs’ nuværende 
samarbejdsrelationer med private virksomheder om håndtering af genanvendelige 
materialer. I den forbindelse kan der i øvrigt henvises til affaldsplanen, der i kapitel 12 
indeholder følgende afsnit om offentligt-privat samarbejde: 
 

OffentligtOffentligtOffentligtOffentligt----privat privat privat privat samarbejdesamarbejdesamarbejdesamarbejde    
Affaldsområdet bliver stadigt mere specialiseret, og der stilles stadigt 
større krav til kvalitet og effektivitet. Selvom affaldsbortskaffelse på væ-
sentlige områder ligger hos kommunerne, er der en lang række private og 
delvist private virksomheder i affaldssektoren. Dette gælder et bredt spek-
ter af specialiserede indsamlingsvirksomheder, behandlingsvirksomheder, 
udstyrs- og maskinleverandører samt rådgivningsvirksomheder. Generelt 
gælder det, at området er præget af stor konkurrence mellem disse virk-
somheder.  

 
Der er derfor et stort potentiale for indgåelse af samarbejde, der sikrer en 
optimal kombination mellem det forsyningsansvar og viden, der ligger hos 
kommunerne/ Reno Djurs og den vifte af specialiserede ydelser, der i kon-
kurrence tilbydes af private virksomheder.  

 
I den nuværende situation løses en meget stor del af de opgaver, som Reno 
Djurs har ansvaret for, af private virksomheder.  

 
Hvor det er hensigtsmæssigt, vil Reno Djurs fortsat indgå samarbejde med 
private virksomheder om løsning af o gaver. Fordelene herved er, at ydelser 
med en på forhånd veldefineret kvalitet løses til den laveste pris. Samtidig 
opnås ofte en stor fleksibilitet og uafhængighed af investeringer. Det kan 
samtidig være hensigtsmæssigt at etablere samarbejde med virksomheder, 
der kan lokaliseres på Reno Djurs’ arealer i Glatved og som kan løse opgaver, 
der efterspørges af kommunerne.  

 
En stor del af de opgaver/ydelser, der udbydes til private virksomheder, har 
et omfang, der indebærer, at disse skal udbydes efter EU’s udbudsdirekti-
ver. 
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Direktionen indstiller,  
 
at Reno Djurs’ muligheder for at fremme erhvervsaktiviteter inden for genanven-

delse drøftes, herunder, om der er behov for at justere Reno Djurs’ nuværende 
praksis for offentligt-privat samarbejde.  

    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Reno Djurs’ hidtidige praksis for offentligt-privat samarbejde fastholdes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 7777----15151515    
GGGGenbrugsstationerneenbrugsstationerneenbrugsstationerneenbrugsstationernes åbningstiders åbningstiders åbningstiders åbningstider    
 
Resumé: Bestyrelsens beslutning om ikke at arbejde videre med selvbetjente åbningsti-
der på genbrugsstationerne har været udvalgsbehandlet i de to interessentkommuner.  
 
Ved behandling af sagen om selvbetjente åbningstider på genbrugsstationerne (sag 
nr. 35-14) besluttede bestyrelsen på møde den 10. december 2014 at fastholde gen-
brugsstationernes nuværende åbningstider samt ikke at arbejde videre med selvbe-
tjente åbningstider. 
 
I fortsættelse heraf har Økonomiudvalget i Syddjurs den 19. februar 2015 truffet føl-
gende beslutning: 
 

Økonomiudvalget retter henvendelse til bestyrelsen for Reno Djurs med en 
henstilling om, at denne revurderer beslutningen om, at der ikke skal arbejdes 
videre med selvbetjente åbningstider. Herunder opfordrer Økonomiudvalget 
til at der etableres en forsøgsordning på en genbrugsstation. 

  
Kai Pedersen (A) og Jan Fischer (A) stemmer imod. 

  
Norddjurs Kommunes Miljø- og Teknikudvalg har den 3. marts 2015 truffet følgende 
beslutning: 
 

Miljø- og teknikudvalget drøftede sagen og besluttede at anbefale, at der skal 
rettes henvendelse til bestyrelsen for Reno Djurs med henblik på revurdering.  
 
Et flertal bestående af Mads Nikolajsen (F), Tom Bytoft (A) og Niels Basballe 
(A) anbefaler, at der arbejdes videre med bemandede, men udvidede åbnings-
tider. Et mindretal bestående af Niels Ole Birk (V) og Jens Meilvang (I) anbefa-
ler, at der arbejdes videre med selvbetjente åbningstider.  

 
Norddjurs Kommunes Erhvervsudvalg har den 4. marts 2015 truffet følgende beslut-
ning:  
 

Erhvervsudvalget anbefaler Reno Djurs’ bestyrelse i samarbejde med medar-
bejderne at se på mulighederne for udvidet selvbetjent åbningstid i en ny gen-
brugsstation i Feldballe. Samtidigt ønskes opmærksomhed på, om åbningsti-
derne på genbrugsstationerne generelt imødekommer virksomheders behov. 

 
Norddjurs Kommunes Økonomiudvalg har den 10. marts 2015 truffet følgende beslut-
ning: 
 

Tre medlemmer (Jens Meilvang, Benny Hammer og Torben Jensen) indstiller, 
at der arbejdes videre med selvbetjente åbningstider. Mads Nikolajsen indstil-
ler, at der arbejdes videre med bemandede, men udvidede åbningstider. Jan 
Petersen og Hans Fisker tog forbehold. 

 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen tager stilling til, om beslutningerne fra de to interessentkommu-

ners udvalg giver anledning til revurdering af bestyrelsens beslutning fra sidste 
bestyrelsesmøde. 
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Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Som forsøgsordning af 1 års varighed udvides den nuværende abonnementsordning for 
virksomheders brug af genbrugsstationer til at omfatte Erhvervsgenbrugsstationen i 
Glatved i tidsrummet mandag-fredag kl. 6.00 - 16.00.  
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Sag nr. 8Sag nr. 8Sag nr. 8Sag nr. 8----15151515    
Udbud af indsamling af dagrenovationUdbud af indsamling af dagrenovationUdbud af indsamling af dagrenovationUdbud af indsamling af dagrenovation    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 8: Notat ”Udbud af indsamling af dagrenovation” 
 
Resumé: Ved Reno Djurs’ forestående udbud af indsamling af dagrenovation, som skal 
gennemføres i dette forår, anbefaler administrationen en kort entrepriseperiode  
 
Alle Reno Djurs’ kontrakter om indsamling af dagrenovation udløber ved udgangen af 
2015. Alle indsamlingsopgaver skal derfor udbydes på ny med virkning fra 1. januar 
2016.  
 
Det er sædvanligt at udbyde kontraktperioder på 4-7 år. En sådan periode giver entre-
prenøren mulighed for en rimelig afskrivningsperiode for (nye) køretøjer, som vil af-
spejle sig i priserne. Herudover giver sådanne kontraktperioder en vis kontinuitet og 
minimering af transaktionsomkostninger. 
 
I henhold til affaldsplanen skal der i planperioden tages stilling til nye ordninger for 
husholdningsaffald, eksempelvis yderligere kildesortering og separat husstandsind-
samling af organisk affald og emballager. Indholdet og omfanget af eventuelle nye 
ordninger samt tidsplan for igangsætning er ikke fastlagt.  
 
Fra principbeslutning om en eventuel ny ordning til igangsætning skal der påregnes 
at gå i størrelsesordenen 1,5 år. 
 
I den konkrete situation for Reno Djurs vil det være uhensigtsmæssigt med en kon-
traktperiode på 4-7 år, fordi der inden for denne periode eventuelt skal indføres en ny 
og endnu ukendt ordning. Med en kontraktlængde på 4-7 år vil det derfor være nød-
vendigt at sikre en stor fleksibilitet gennem optioner, herunder en række ”fiktive” en-
hedspriser. Dette kan godt lade sig gøre udbudsjuridisk og praktisk, men den usikker-
hed, der reelt vil blive tale om for tilbudsgiverne vil udmønte sig i en høj risikopræmie 
– og altså højere enhedspriser for indsamling.  
 
Det anbefales derfor at udbyde en relativt kort entrepriseperiode – 2 år med mulighed 
for forlængelse i yderligere 2 år – inden for hvilken der ikke påregnes større ændringer 
af ordningerne.  
 
Den beskrevne udbudsmodel medfører, at der tidligst vil kunne indføres en ny ord-
ning med virkning fra 1. januar 2018. 
 
Direktionen indstiller,  
 
at indsamling af dagrenovation udbydes for en 2-årig periode med mulighed for 

forlængelse i op til to år, idet entrepriseperioden baseres på den nuværende 
renovationsordning. 

 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
 
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. 9Sag nr. 9Sag nr. 9Sag nr. 9----15151515    
Ændring af regulativer for Ændring af regulativer for Ændring af regulativer for Ændring af regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffalderhvervsaffald og husholdningsaffalderhvervsaffald og husholdningsaffalderhvervsaffald og husholdningsaffald    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 9.1: Regulativ for erhvervsaffald, høringsudgave 
• Bilag 9.2: Regulativ for husholdningsaffald, høringsudgave 
 
Resumé: Der foreligger forslag til ændring af regulativer for erhvervsaffald og hushold-
ningsaffald, der før endelig vedtagelse af de to kommunalbestyrelser skal sendes i 4 
ugers offentlig høring.    
 
Sagen genfremsættes efter bestyrelsens beslutning om at udsætte sagen på møde 
den 24. september 2014. Udsættelsen skete som følge af, at der forelå uafklarede 
snitflader til kommunernes jordstyringsregulativer. Disse forhold er afklarede.  
 
Kommunernes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald foreslås ændret 
vedrørende følgende: 
 
• Tømningsordning for olie- og benzinudskilleranlæg 

I forbindelse med udliciteringen af tømningsordningen for olie- og benzinudskiller-
anlæg, blev det aftalt med kommunerne, at tømningsordningen skulle ændres, 
således alle udskilleranlæg fremadrettet bundtømmes hvert andet år og toptøm-
mes i mellemliggende år, hvilket giver en besparelse i forhold til tidligere, hvor alle 
anlæg skulle bundtømmes hvert år. Forslaget til regulativer er konsekvensrettet, 
så det beskriver ordningen, som den er udbudt. 

 
• Regulativbestemmelser for jord 

Det er aftalt med Norddjurs og Syddjurs kommuner, at regulativbestemmelser for 
jord, der er affald, udgår, idet dette nu i overensstemmelse med lovgivningen ind-
går i selvstændige kommunale jordstyringsregulativer. 

 
• Redaktionelle justeringer 

Regulativerne er desuden justeret redaktionelt, bl.a. som følge af udfasningen af 
sækkestativer. 

 
Regulativerne er som hidtil udarbejdet som et fælles regulativ for Norddjurs og 
Syddjurs kommuner. Efter kommunalbestyrelsernes godkendelse skal regulativerne 
offentliggøres ved indrapportering til den nationale regulativdatabase (NSTAR) for 
hver af kommunerne. Redaktionelt vil de endelige offentliggjorte regulativer således 
adskille sig fra nærværende forslag ved kun at omfatte én kommune (henholdsvis 
Norddjurs og Syddjurs). 
 
Direktionen indstiller,  
 
at forslag til ændrede regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervs-

affald sendes til kommunerne med anbefaling, at disse sendes i 4 ugers of-
fentlig høring. 

 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. 10Sag nr. 10Sag nr. 10Sag nr. 10----15151515    
Tilsagn fra Tilsagn fra Tilsagn fra Tilsagn fra Miljøstyrelsens Miljøstyrelsens Miljøstyrelsens Miljøstyrelsens ’’’’’’’’Kommunepulje’’’Kommunepulje’’’Kommunepulje’’’Kommunepulje’’’    
 
Resumé: Med tilskud fra Miljøstyrelsen deltager Reno Djurs i indeværende år i tre for-
søgsprojekter til fremme af genanvendelse af husholdningsaffald. 
 
Reno Djurs har som hovedansøger/medansøger har fået tilsagn om tilskud til tre pro-
jekter under Miljøstyrelsens ’’Pulje til implementering af regeringens ressourcestra-
tegi”:  
 
• ’’Uforløste potentialer på genbrugsstationerne’’ 

Ansøger og projektleder:  Reno Djurs  
Medansøger:   Randers Kommune 
Tilskud:   629.480 kr.  
 

• ’’Øget genanvendelse i bringeordninger’’ 
Ansøger og projektleder:  Reno Djurs  
Medansøger:   Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune 
Tilskud:   626.790 kr. 
 

• ’’Bedre sortering af træ til genanvendelse på genbrugsstationer’’ 
Ansøger og projektleder:  Vestforbrænding 
Medansøger:   Reno Djurs 
Tilskud:   500.000 kr. 

 
Alle projekter skal gennemføres og afrapporteres i 2015. Administrationen vil på mø-
det orientere nærmere om projekternes formål, indhold og gennemførelse.   
 
Direktionen indstiller,  
 
at orienteringen om kommunepuljeprojekterne tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
 
Toges til efterretning. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 11111111----15151515 
Til orientering/efterretningTil orientering/efterretningTil orientering/efterretningTil orientering/efterretning    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 11.1: Notat med orienterings- og efterretningssager 
• Bilag 11.2: Afgørelse fra Miljøklagenævnet 
• Bilag 11.3: DI til Statsforvaltningen 
• Bilag 11.4: Dansk Affaldsforenings Konference og Årsmøde 2015 
  
Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager. 
 
Toges til efterretning. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 12121212----15151515    
Evt.Evt.Evt.Evt.    
 
Intet under dette punkt.  
 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
Jens Meilvang  
Kai Pedersen 
Kim Lykke Jensen 
Tom Bytoft 
Niels Ole Birk 
Per Dalgaard 
 


