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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 1111----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. 
 
Indstillingen fulgtes.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 2222----13131313    
ÅrsrÅrsrÅrsrÅrsregnskab 2012egnskab 2012egnskab 2012egnskab 2012    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 2.1: Resumé af årsregnskab for 2012 
• Bilag 2.2: Årsregnskab 2012 
 
Resumé: Årsregnskab for 2012 fremlægges til bestyrelsens godkendelse. 
  
Der foreligger årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2012 for Reno Djurs I/S’ 
samlede aktiviteter, bestående af: 
 
• Basisydelser 
• Dagrenovation 
• Genbrugsstationer 
• Tømningsordning for bundfældningstanke 
 
Årsregnskab 2012 samt et regnskabsresumé er vedlagt dagsordenen.  
 
Som det fremgår af årsregnskabet, betragter direktionen årets resultat som meget til-
fredsstillende.  
 
Den formelle procedure vedrørende regnskabsaflæggelse er fastlagt i vedtægtens § 9: 
 
 ”Årsregnskabet tillige med revisionens bemærkninger forelægges på ordi-

nært bestyrelsesmøde i marts måned til bestyrelsens godkendelse. Regnska-
bet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse sendes inden 
udgangen af april måned til interessenternes orientering og til det kommu-
nale tilsyn inden udgangen af juni måned.” 

 
Regnskabet er revideret af RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionen 
er uden forbehold.  

 
Direktionen indstiller,  
 
at Reno Djurs I/S’ årsregnskab 2012 godkendes. 
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 3333----11113333    
RevisionsprotokolRevisionsprotokolRevisionsprotokolRevisionsprotokol    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 3: Revisionsprotokol vedrørende årsrapport 2012 

 
Resumé: Reno Djurs’ revisor har fremsendt revisionsprotokol vedrørende Reno Djurs’ års-
rapport 2012. 
 
RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 5. marts 2013 fremsendt revisi-
onsprotokol vedrørende revisionen af Reno Djurs I/S’ årsrapport 2012. Revisionsprotokol-
len er vedlagt dagsordenen. 
 
Det fremgår blandt andet af revisionsprotokollen (side 49), at ”Revisionen af årsregnska-
bet har ikke givet anledning til at anføre kritiske bemærkninger”.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at revisionsprotokollen vedrørende årsrapport 2012 tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.  
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Sag nr. 4Sag nr. 4Sag nr. 4Sag nr. 4----11113333    
Administrationsgebyr for virksomhederAdministrationsgebyr for virksomhederAdministrationsgebyr for virksomhederAdministrationsgebyr for virksomheder    
 
Resumé: I medfør af affaldsbekendtgørelsen skal alle virksomheder pålignes et administra-
tionsgebyr. Begrundet i proportionalitetsprincippet anbefaler direktionen, at gebyret ikke 
opkræves i 2013. 

 
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et gebyr til dækning af generelle administrations-
omkostninger for virksomheder, jf. affaldsbekendtgørelsens § 56, stk. 1: 
 

§ 56.§ 56.§ 56.§ 56. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos alle virk-
somheder i kommunen, der ikke er omfattet af § 60, stk. 1-31, til dækning af 
kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger 
forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regula-
tivfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvis-
ninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og admini-
stration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger, jf. stk. 2-4 og § 
57. Den samlede gebyrindtægt skal dække den del af kommunens omkostninger, 
der vedrører virksomheder. Gebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr for 
alle virksomheder. 

 
Som det fremgår af bestemmelsen, skal gebyret pålignes alle virksomheder, med mindre 
disse er omfattet af bekendtgørelsens fritagelsesbestemmelser.  
 
Bestyrelsen traf i marts 2012 (sag nr. 4-12) beslutning om, at Reno Djurs ikke skal foreta-
ger særskilt opkrævning af administrationsgebyret i 2012. Beslutningen blev foretaget på 
grundlag af daværende forudsætninger om, at administrationsgebyret på kr. 96 omfatte-
de ca. 3.000 virksomheder, svarende til en samlet gebyrsum på ca. 288.000 kr. 
 
Administrationsgebyret har tidligere været indregnet som en del af virksomhedernes 
genbrugsstationsgebyr, hvorved virksomheder, som tilmeldte sig ordningen, automatisk 
betalte gebyret. Den nye gebyrmodel for virksomheders brug af genbrugsstationer inde-
holder derimod ikke administrationsgebyr. I 2013 er ca. 4.500 virksomheder omfattet af 
bestemmelserne om administrationsgebyr, svarende til et gebyrprovenu på ca. kr. 
405.000. 
 
Ligesom ved bestyrelsens behandling af sagen i 2012 vurderer administrationen, at ud-
sendelse af 4.500 fakturaer med et pålydende på 90 kr. må forventes at resultere i et 
ressourceforbrug til klagesagsbehandling m.v., som ikke er proportionalt med beløbets 
størrelse. Henset til ressourceforbruget i forbindelse med fritagelsesansøgninger i 
2010/2011 anser direktionen det for overvejende sandsynligt, at gebyrprovenuet vil blive 
spist op – og sikkert mere til - af ressourcer til brug for behandling af klager og/eller frita-
gelsesansøgninger.  
 
Det bemærkes, at det ikke kan fastslås med sikkerhed, om det vil være lovligt at undlade 
at opkræve gebyret. Efter direktionens vurdering bør proportionalitetshensynet imidlertid 
veje tungt i den samlede vurdering.  
 
Direktionen indstiller,  

 
at Reno Djurs undlader at opkræve det i affaldsbekendtgørelsen § 56 bestemte ad-

ministrationsgebyr for virksomheder i 2013.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning: 
 
Indstillingen fulgtes.     

        

                                                      
1 § 60 er bekendtgørelsens fritagelsesbestemmelser. 



 6

Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 5555----11113333    
Forslag til budget 2014Forslag til budget 2014Forslag til budget 2014Forslag til budget 2014    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 5.1: Forslag til budget 2014 
• Bilag 5.2: Forslag til gebyrblad for 2014 
 
Resumé: Der foreligger forslag til budget 2014 for Reno Djurs’ ydelser. Som følge af budget-
forslaget anbefales det at justere enkelte af basisydelsens gebyrer. Alle gebyrer rettet mod 
husholdninger, herunder sommerhuse, kan fastholdes uændrede.  
 
Der foreligger forslag til budget 2014 for Reno Djurs I/S’ 
 
• Basisydelse 
• Genbrugsstationer 
• Dagrenovationsordning 
• Tømningsordning for bundfældningstanke 
 
De væsentligste forhold ved budgetforslag 2014, herunder de afledte konsekvenser i for-
hold til gebyrerne, beskrives i det følgende. Der henvises i den forbindelse til forslaget til 
gebyrblad 2014. 
 
Basisydelse 
Budgettet er baseret på en forventning om reduktion af basisydelsens affaldsmængder. 
Budget 2014 forventer en affaldsmængde, som samlet set er reduceret fra 113.000 årston 
i 2012 til 98.000 årston i 2014).  
 
De reducerede mængder vil medføre øgede enhedsomkostninger og dermed øgede tak-
ster. Gebyrstigningerne slår igennem på deponering (+ 25 kr./ton) og haveaffald (+ 40 
kr./ton).  
 
Det skal i den forbindelse bemærkes, at Reno Djurs har Danmarks laveste deponerings-
takster, jf. nedenstående figur2. De anbefalede takststigninger for deponering vil ikke 
ændre på denne status.  
 
 

 
 
Takststigningen for haveaffald til kompostering er bl.a. begrundet i omkostninger til et 
nyt komposteringsanlæg. I den forbindelse skal det bemærkes, at Reno Djurs’ genbrugs-
stationer leverer – og dermed betaler for - 80 % af det haveaffald, basisydelsen modta-
ger til kompostering.  

                                                      
2
  Kilde: ”BEATE. Benchmarking af affaldssektoren 2012”. Endnu ikke offentliggjort rapport om 

benchmarking af alle danske deponeringsanlæg udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk 
Energi for Miljøstyrelsen. Yderste venstre søjle repræsenterer Reno Djurs’ deponeringstakst. 
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Budgettet indeholder ikke henlæggelser til investering i deponeringsanlæggets etape III. 
Det bør overvejes at tillægge deponeringstaksterne et enhedsgebyr som henlæggelse til 
den fremtidige investering, fx på 25 kr./ton.  
 
Genbrugsstationer 
Genbrugsstationerne har gennem de seneste år haft lavere omkostninger end budget-
mæssigt forudsat. Årsagen er, at budgettet blev løftet i 2011 i forventning om et øget af-
faldspres fra virksomhederne, som imidlertid er udeblevet. Ud fra ønsket om omkost-
ningsægthed er der grundlag for budgetmæssig omkostningsreduktion og dermed reduk-
tion af enhedsgebyret for genbrugsstationerne (fra 680 kr./år til 620 kr./år). 
 
Dagrenovation 
Det samlede renovationsgebyr for husholdninger og sommerhuse er sammensat af en 
række omkostningselementer. Det samlede renovationsgebyr kan fastholdes uændret i 
2014, idet der dog af hensyn til ønsket om omkostningsægthed er nødvendigt med en in-
tern forskydning af omkostninger. 
 
For husholdninger og sommerhuse vil føromtalte reduktion af enhedsgebyret for gen-
brugsstationer således blive modsvaret af et behov for en tilsvarende forøgelse af dagre-
novationens grundgebyr. Resultatet er, at det samlede renovationsgebyr for husholdnin-
ger henholdsvis sommerhuse forbliver uændret i 2014.  
 
Tømningsordning for bundfældningstanke 
Alle gebyrer for 2014 fastholdes uændret som i 2013.   
 
Direktionen indstiller,  
 
at forslaget til Reno Djurs I/S’ budget 2014 godkendes,  

  
at det af budgettet afledte gebyrblad for 2014, jf. budgetforslagets kap. 7, fremsen-

des til kommunalbestyrelserne i Norddjurs og Syddjurs Kommuner til godkendelse.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. Carsten Bech og Mads Nikolajsen ønskede et tillæg på deponeringspri-
ser på 25 kr./ton til investeringsbidrag (henlæggelse) til deponeringsanlæggets etape III.  
 
Bestyrelsen bemærker til de godkendte gebyrer, at en evt. ny ordning for bedre ressourceud-
nyttelse af dagrenovation vil kræve en budget- og gebyrrevision.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 6666----11113333    
TidsTidsTidsTids----    og aktivitetsog aktivitetsog aktivitetsog aktivitetsplan for udplan for udplan for udplan for udfasning fasning fasning fasning af af af af renrenrenrenoooovationssækkevationssækkevationssækkevationssække    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 6.1: Tids- og aktivitetsplan 

 
Resumé: I forlængelse af bestyrelsens beslutning om at udfase renovationssækkene fore-
ligger der tids- og aktivitetsplan.  
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 13. juni 2012 (sag nr. 14-12) at udfase renovations-
sækkene som en del af basisrenovationssystemet med planlagt idriftsættelse i 2014. 
 
Efterfølgende har bestyrelsen på møde den 12. december 2012 (sag nr. 28-12) tiltrådt føl-
gende anbefaling:  
 
- Uanset, om en kommende genanvendelsesløsning skal have fokus på våde eller tørre 

fraktioner, anbefales det at bygge videre på et beholdersystem svarende til det nuvæ-
rende. 

 
På grundlag af ovennævnte beslutninger foreligger der tidsplan for processen for udskift-
ning af sække med beholdere (vedlagt).  
 
Omkostninger i forbindelse med at erstatte de nuværende sækkestativer med spande 
forventes at udgøre ca. 12 mio. kr.. Omkostningerne vil kunne finansieres af dagrenovati-
onens overdækning på 14,4 mio. kr., som er oparbejdet gennem en årrække.  
 
Udfasningen af sække forudsætter, at Norddjurs og Syddjurs kommuner godkender, at 
regulativerne for affald ændres. I medfør af lovgivningen kan ændringer i regulativerne 
først gennemføres efter en forudgående offentlig høring af 4 ugers varighed.  
 
I tilknytning til tids- og aktivitetsplanen skal det det bemærkes, at Arbejdstilsynets på-
budssag vedrørende indsamling af sække endnu ikke er afsluttet. Arbejdstilsynet udtryk-
te i efteråret 2012 tvivl om, hvorvidt de af Reno Djurs beskrevne løsninger vil være til-
strækkeligt effektive til at sikre skraldemændene mod stik- og skæreskader. Med det ud-
gangspunkt blev der den 22. januar 2013 afholdt møde med deltagelse af Arbejdstilsynet, 
Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, MiljøTeam A/S og Reno Djurs.  
 
I fortsættelse af mødet har Reno Djurs I/S den 30. januar 2013 sendt en redegørelse – 
herunder en anmodning om vejledning - til Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet har endnu ik-
ke reageret på denne henvendelse.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at tids- og aktivitetsplanen for udfasning af renovationssække godkendes, samt  
 
at  forslag til ændrede regulativer fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrel-

serne i Norddjurs og Syddjurs, idet der forud for kommunalbestyrelsernes endelige 
beslutning iværksættes obligatorisk offentlig høring om udfasningen af sækkene.  

    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 7777----11113333    
Nyt Nyt Nyt Nyt komposteringsanlæg i Glatvedkomposteringsanlæg i Glatvedkomposteringsanlæg i Glatvedkomposteringsanlæg i Glatved    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 7: Dispositionsplan for nyt komposteringsanlæg 

 
Resumé: Der anmodes om anlægsbevilling på 8 mio. kr. til et permanent komposteringsan-
læg for haveaffald.  
 
På Reno Djurs’ behandlingsanlæg i Glatved er der etableret et komposteringsanlæg for 
haveaffald. Anlægget er af midlertidig karakter, idet anlægget er indrettet på to ledige 
deponeringsenheder på etape II. Idriftsættelse af de pågældende enheder til depone-
ringsformål forudsætter således, at komposteringsanlægget flyttes.  
 
Med henblik på at sikre permanente komposteringsmuligheder – og samtidig frigøre de-
poneringsenhederne til deres faktiske formål - anbefales det at etablere et nyt og mere 
permanent komposteringsanlæg.  
 
Anlægsomkostninger forventes at udgøre ca. 8 mio. kr.. Omkostninger til anlægget er in-
deholdt i budget 2014.  
 
Anlæggets etablering forudsætter, at Norddjurs Kommune meddeler miljøgodkendelse til 
anlægget. Anlægsarbejder agtes iværksat hurtigst muligt efter godkendelse er opnået.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at der meddeles anlægsbevilling på 8 mio. kr. til et permanent komposteringsanlæg.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.  
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Sag nr. 8Sag nr. 8Sag nr. 8Sag nr. 8----11113333    
Undersøgelse af brugertilfredshedUndersøgelse af brugertilfredshedUndersøgelse af brugertilfredshedUndersøgelse af brugertilfredshed    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 9: Afrapportering af brugertilfredshedsundersøgelse 

 
Resumé: Resultat af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med Reno Djurs’ ydelser 
fremlægges. 
 
Administrationen har ønsket at tage temperaturen på, hvorledes borgerne oplever Reno 
Djurs’ ydelser. Undersøgelsen kan ses som en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse, 
som blev gennemført i 2007.  
 
Den seneste undersøgelse er gennemført ved, at Reno Djurs i november 2012 udsendte i 
alt 2.896 spørgeskemaer og følgebreve til brugere af 8 forskellige affaldsordninger. 1.092 
personer har besvaret og returneret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på sam-
let set 38 %. Der er endvidere afgivet mange kommentarer og forbedringsforslag, hvilket 
tyder på, at spørgeskemaerne er blevet positivt modtaget.  
 
Rapporten med resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen er vedlagt som bilag 7.  
 
Helt generelt kan det konkluderes, at borgerne er rigtig godt tilfredse med Reno Djurs og 
de affaldsordninger, der benyttes. Nedenfor gengives i punktform nogle af de væsentlige 
resultater fra brugerundersøgelsen. 
  
• 99 % af brugerne er enige eller overvejende enige i, at de har et godt indtryk af Reno 

Djurs.  
• Alle haveboligejerne er enige eller overvejende enige i, at de generelt er tilfredse med 

den genbrugsstation, som de anvender mest.  
• Alle sommerhusejere (undtagen 1!) er enige eller overvejende enige i, at de generelt 

er tilfredse med den genbrugsstation, som de anvender mest.  
• 98 % af husstandene er enige eller overvejende enige i, at de generelt er tilfredse 

med ordningen for restaffald.  
• 99 % af husstandene er enige eller overvejende enige i, at de generelt er tilfredse 

med ordningen for afhentning af papir og pap.  
 

Brugerundersøgelsen giver endvidere nogle interessante indikationer om brugernes op-
fattelse af eventuelle fremtidige affaldsløsninger. Således er 81 % af husstandene enige 
eller overvejende enige i, at det er vigtigt at sortere affald i flere typer end i dag. Dog er 
kun 32 % af husstandene enige eller overvejende enige i, at det gerne må koste mere at 
øge genanvendelsen.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at brugertilfredshedsundersøgelsens resultater tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 10101010----13131313    
Evt.Evt.Evt.Evt.    
 
Intet under dette pkt.  
 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
Carsten Bech 
Flemming Hansen 
Mads Nikolajsen 
Tom Bytoft 
Kai Pedersen 
Jens Meilvang 
 
 


