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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 11111111----13131313    
Til Til Til Til orientering/efterretningorientering/efterretningorientering/efterretningorientering/efterretning    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 1: Notat med orienterings- og efterretningssager 
  
Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager. 
 
Notatet toges til efterretning med følgende bemærkninger: 
 
- Interessentkommunerne tilskrives med opfordring til respons på beslutningerne om 

opkrævning af garantiprovision. 
 

- Der udarbejdes høringssvar til forslaget om at samle godkendelses – og tilsynskompe-
tence vedrørende deponeringsanlæg.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 11112222----13131313    
RRRRegnskab egnskab egnskab egnskab for 1. for 1. for 1. for 1. kvartal 2013kvartal 2013kvartal 2013kvartal 2013    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 2.1: Resumé af regnskab for 1. kvartal 2013 
 
Resumé: Der foreligger regnskab for 1. kvartal 2013.  
  
Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 31. marts 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 1. kvartal 2013 tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 13131313----13131313    
Reno Djurs’ likviditet 2013Reno Djurs’ likviditet 2013Reno Djurs’ likviditet 2013Reno Djurs’ likviditet 2013----2016201620162016    
 
Resumé: Anlægsaktiviteter i perioden 2013-2016 vil resultere i et behov for at optage lån på 
ca. 20 mio. kr. i 2015.  
 
Reno Djurs har planlagt en række anlægsinvesteringer i perioden 2013-2016. De pågæl-
dende anlægsinvesteringer udgøres af følgende:  
 

AnlægAnlægAnlægAnlæg    
EtableringsårEtableringsårEtableringsårEtableringsår    

    
Estim. pris Estim. pris Estim. pris Estim. pris 
(mio. kr.)(mio. kr.)(mio. kr.)(mio. kr.)    

Nyt komposteringsanlæg i Glatved 2013 8 

Ny genbrugsstation ved Feldballe 2014? 15 

Udskiftning af sækkestativer 2014 12 

Deponeringsanlæggets etape III 2014-2016 38 

AlleAlleAlleAlle    2013201320132013----2016201620162016    73737373    

 
Reno Djurs’ økonomi er sund. Driften balancerer, og soliditetsgraden på 78 er meget til-
fredsstillende. I øjeblikket har Reno Djurs et likviditetsoverskud på 40-80 mio. kr.. Det 
langsigtede likviditetsbudget baseret på forventede indtægter og omkostninger ser ud 
som følger:  
 
 

 
 

De forventede anlægsomkostninger på 73 mio. kr. vil kun delvist kunne optages af Reno 
Djurs’ likviditet. Der vil – baseret på nuværende antagelser - være behov for at optage et 
anlægslån pr. medio 2015 i størrelsesordenen 20 mio. kr. 
 
Optagelse af lån skal godkendes af interessenterne, jf. vedtægtens § 11. Anmodning om 
godkendelse af lånoptagelse forventes fremlagt for bestyrelsen i god tid inden lånebeho-
vet opstår (forventeligt i 2014).  
 
Direktionen indstiller,  
 
at redegørelsen om Reno Djurs’ likviditet i perioden 2013-2016 tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 11114444----13131313    
AnAnAnAnlægsbudget for lægsbudget for lægsbudget for lægsbudget for deponeringsanlæggets deponeringsanlæggets deponeringsanlæggets deponeringsanlæggets etape IIIetape IIIetape IIIetape III    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 14: Notat: Deponeringsanlæggets etape III 
 
Resumé: Der anmodes om principgodkendelse af et anlægsbudget på 38 mio. kr. til etable-
ring af 1. deletape af deponeringsanlæggets etape III samt bevilling på 1 mio. kr. til igang-
sættelse af detailprojektering.  
 
Bestyrelsen for Reno Djurs I/S besluttede på møde den 7. december 2011 at igangsætte 
udarbejdelsen af et projektforslag og en ’’myndighedspakke’’ til Norddjurs Kommune som 
grundlag for etablering af en ny etape III på deponeringsanlægget. 
 
Administrationen har i et vedlagt notat redegjort for sagens stade. Hovedpunkterne er 
følgende: 
 

• Norddjurs Kommunes endelige godkendelse af projektet – omfattende ny lokalplan, 
VVM-godkendelse samt miljøgodkendelse - forventes at foreligge primo 2014. 

• Anlægsarbejder forventes at kunne igangsættes medio 2014 efter forudgående ud-
bud. 

• Nye deponeringsenheder forventes at kunne idriftsættes i 2016. Dette tidspunkt 
skal ses i sammenhæng med, at restkapaciteten for visse affaldstyper på etape II 
vil være opbrugt i 2017.  

• På den nye etape III A udgør det samlede volumen til deponeringsformål 3,5 mio. 
m3. Heraf omfatter 1. deletape et volumen på ca. 1 mio. m3 (hvoraf ca. 800.000 m3 
vil kunne udnyttes, inden der vil blive behov for at etablere 2. deletape). 

• Anlægsbudgettet for 1. deletape af etape III estimeres at udgøre 38 mio. kr.. An-
lægsbudgettet vil først kunne verificeres efter udbud.   

• Der er ikke foretaget selvstændige økonomiske henlæggelser til etableringen af 
etape III. Basisydelsen har imidlertid over årene ”opsparet” en økonomisk overdæk-
ning på ca. 30 mio. kr..  

• Spørgsmålet om at tillægge deponeringstaksterne en særskilt henlæggelse til inve-
steringen i etape III vil blive taget op på ny i forbindelse med forslag til budget 2015.  

 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen principgodkender det estimerede anlægsbudget på 38 mio. kr. for 

etablering af 1. deletape af etape III, idet et endeligt anlægsbudget fremlægges for 
bestyrelsen efter afholdelse af udbud (forventeligt i 2014), samt 

 
at der meddeles bevilling på 1 mio. kr. til detailprojektering og udbud, som finansieres 

over deponeringsanlæggets driftsbudget.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.    

    
        



 6

Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 15151515----13131313    
”Kend din kunde””Kend din kunde””Kend din kunde””Kend din kunde”    
 
Resumé: Reno Djurs har deltaget i projektet ”Kend din kunde” sammen med Dansk Affalds-
forening og 5 øvrige affaldsselskaber. Projektet og dets resultater fremlægges. 
 
Reno Djurs har deltaget i projektet ”Kend din kunde” sammen med Dansk Affaldsfor-
ening og 5 øvrige affaldsselskaber.  
 
Projektets formål er at skabe indsigt i borgernes adfærd, behov og værdier samt at skaffe 
viden om, hvad der kan motivere borgerne til at optimere deres adfærd, når det handler 
om at sortere affald.  
 
Analysen er gennemført af konsulentfirmaet DARE2 i samarbejde med Dansk Affaldsfor-
enings sekretariat og de deltagende affaldsselskaber.  
 
Som led i undersøgelsen er der gennemført  
 
- en lokal kvalitativ analyse hos Reno Djurs og de 5 øvrigt deltagende selskaber, samt 
- en landsdækkende kvantitativ analyse i regi af Dansk Affaldsforening. 
 
Den kvalitative analyse hos Reno Djurs bygger på 2 fokusgruppeinterviews á ca. 10 delta-
gere, 4 interviews hjemme hos 4 familier samt observationer og 20 interviews på 2 gen-
brugsstationer.  
 
Den landsdækkende kvantitative analyse bygger på en spørgeskemaundersøgelse (90-
100 spørgsmål) med ca. 1.600 respondenter.  
 
Undersøgelsen er finansieret af Dansk Affaldsforening (195.000 kr.) og de deltagende af-
faldsselskaber (hver 65.000 kr.).  
 
Kris Østergaard, partner i DARE2, vil på bestyrelsesmødet fremlægge projektet og dets 
resultater.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at projektet og dets resultater tages til efterretning. 
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.    
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 11116666----13131313    
DDDDe kommunale affaldsplaner e kommunale affaldsplaner e kommunale affaldsplaner e kommunale affaldsplaner og ministerens ressourcestrategi.og ministerens ressourcestrategi.og ministerens ressourcestrategi.og ministerens ressourcestrategi.    
 
Resumé: Administrationen fremlægger procesplan for de kommende kommunale affalds-
planer. Forslag til affaldsplan vil blive fremlagt i indeværende år med henblik på endelig 
vedtagelse primo 2014.  
 
Reno Djurs har gennem årene udarbejdet fire generationer af fælles affaldsplaner for in-
teressenterne, nemlig i henholdsvis 1996, 2000, 2004 og 2009.  
 
Kravet om udarbejdelse af kommunale affaldsplaner fremgår af affaldsbekendtgørelsens 
kapitel 4 (§§ 13-18). De hidtidige affaldsplaner har været 4-årige; men med den nye af-
faldsbekendtgørelse udvides planlægskadencen til 6 år.  
 
De kommunale affaldsplaner skal gælde i 12 år og revideres hvert 6. år. Den første plan ef-
ter de nye regler skal dog efter overgangsbestemmelserne i affaldsbekendtgørelsens § 
107 kun gælde i 11 år og revideres efter 5 år (nemlig i 2018). 
 
Det fremgår endvidere af affaldsbekendtgørelsens § 13, stk. 4, at "den kommunale af-
faldshåndteringsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndte-
ringsplan, jf. lovens § 46 c, og må ikke stride mod denne". 
 
Med henblik på at sikre sammenhæng mellem ministerens varslede ressourcestrategi og 
tidsfristen for udarbejdelse af de kommunale affaldsplaner blev den oprindelige tidsfrist 
for de kommunale affaldsplaner derfor udskudt med et år (fra 1. januar 2013 til 1. januar 
2014).  
 
Efterfølgende er ministerens ressourcestrategi imidlertid udskudt i flere omgange og for-
ventes først offentliggjort efter sommerferien 2013. Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at 
ministeren som konsekvens heraf agter at udskyde tidsfristen for affaldsplanerne endnu 
en gang. Rygterne siger, at fristen vil blive udsat til 1. oktober 2014.   
 
Som følge af de formelle godkendelsesprocedurer i kommunerne samt det forhold, at af-
faldsplanerne skal i en obligatorisk offentlige høring af 8 ugers varighed, stiler admini-
strationen mod at fremlægge forslag til affaldsplan for bestyrelsen i foråret 2014.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at udskydelsen af tidsfristen for de kommunale affaldsplaner tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Mads Nikolajsen stillede forslag om, at affaldsplanen fremlægges i efteråret 2013, forudsat 
at ressourcestrategien fremlægges efter sommerferien 2013.  
 
Den øvrige bestyrelse følger indstillingen.   
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 17171717----13131313    
Etablering af skoletjenesteEtablering af skoletjenesteEtablering af skoletjenesteEtablering af skoletjeneste    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 17.1: Notat udarbejdet af Vestforbrænding: Undervisning på genbrugsstationer 
og genbrugspladser m.v.  

• Bilag 17.2: Notat vedr. skoletjeneste 
 
Resumé: Mads Nikolajsen stiller forslag om etablering af en skoletjeneste.  
  
Mads Nikolajsen stiller forslag om, at Reno Djurs etablerer en skoletjeneste, jf. mail af 4. 
juni 2013: 
 

”I forlængelse af drøftelser under eventuelt på sidste møde: 
 
Hvis vi skal afklare om/hvordan man kan udbygge information og oplysningsarbejde for 
skoleelever og finde ambitionsniveauet herfor kan det være nyttigt at: 
 
- beskrive hvad RenoDjurs allerede tilbyder i dag og i hvilket omfang det bliver brugt 
- få belyst hvad der tilbydes i andre selskaber og på hvilke vilkår og med hvilke om-

kostninger 
- få belyst hvad der er interesse for og mulighed for hos skolerne via kontakt eller en 

arbejdsgruppe med folk fra skoleverdenen og fra Renodjurs.” 
 

Der foreligger fra direktionen et notat med fakta og overvejelser.  
 

Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen tager stilling til spørgsmålet om en eventuel udvidelse af Reno Djurs’ 

skoleaktiviteter.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Der fremlægges forslag til opskalering af skoletjenesten på næste møde, bl.a. med ud-
gangspunkt i dialog med skoler og undervisningsinstitutioner.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 18181818----13131313    
Evt.Evt.Evt.Evt.    
 
Intet under dette pkt.  
 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
Carsten Bech 
Flemming Hansen 
Mads Nikolajsen 
Kai Pedersen 
Jens Meilvang 
 


