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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 1111----14141414 
Mødeplan 2014Mødeplan 2014Mødeplan 2014Mødeplan 2014    
 
Resumé: Der foreligger forslag til mødeplan for bestyrelsesmøder i 2014.  
 
Den hidtidige praksis for bestyrelsesmøder i Reno Djurs har været 3-5 bestyrelsesmøder 
pr. år. I 2013 blev der afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder.  
 
Direktionen foreslår, at der i 2014 afholdes ordinære bestyrelsesmøder efter følgende 
plan med start kl. 9.00 hos Reno Djurs I/S: 

 
• torsdag den 15. maj 2014 
• onsdag den 17. september 2014 
• onsdag den 10. december 2014 

 
Direktionen indstiller,  
 
at planen for afholdelse af bestyrelsesmøder i 2014 godkendes.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning: 
 
Indstillingen fulgtes.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 2222----14141414    
ÅrsrÅrsrÅrsrÅrsregnskab 2013egnskab 2013egnskab 2013egnskab 2013    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 2.1: Resumé af årsregnskab for 2013 
• Bilag 2.2: Årsregnskab 2013 
 
Resumé: Årsregnskab for 2013 fremlægges til bestyrelsens godkendelse. 
  
Der foreligger årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2013 for Reno Djurs I/S’ 
samlede aktiviteter, bestående af: 
 
• Basisydelser 
• Dagrenovation 
• Genbrugsstationer 
• Tømningsordning for bundfældningstanke 
 
Årsregnskab 2013 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’ årsregnskab 2013 godkendes. 
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.    

        



 4

Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 3333----11114444    
RevisionsprotokolRevisionsprotokolRevisionsprotokolRevisionsprotokol    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 3: Revisionsprotokol vedrørende årsrapport 2013 

 
Resumé: Reno Djurs’ revisor har fremsendt revisionsprotokol vedrørende Reno Djurs’ års-
rapport 2013. 
 
RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 3. marts 2014 fremsendt revisi-
onsprotokol vedrørende revisionen af Reno Djurs’ årsrapport 2013. Revisionsprotokollen er 
vedlagt dagsordenen. 
 
Det fremgår blandt andet af revisionsprotokollen (side 61), at ”Revisionen af årsregnska-
bet har ikke givet anledning til at anføre kritiske bemærkninger”.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at revisionsprotokollen vedrørende årsrapport 2013 tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.    
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 4444----11114444    
Valg af revisor forValg af revisor forValg af revisor forValg af revisor for    2014201420142014    

 
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 tilfreds-
stillende og til en konkurrencedygtig pris.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab genvælges som revisor i regn-

skabsåret 2014. 
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.    
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 5555----14141414    
Forslag til budget 2015Forslag til budget 2015Forslag til budget 2015Forslag til budget 2015    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 5.1: Forslag til budget 2015 
• Bilag 5.2: Forslag til gebyrblad for 2015 
 
Resumé: Der foreligger forslag til budget 2015 for Reno Djurs’ ydelser. I medfør af budgettet 
anbefales stort set alle gebyrer fastholdt uændret i 2015, idet enkelte gebyrer dog anbefales 
reduceret.  
 
Der foreligger forslag til budget 2015 for Reno Djurs’ 
 
• Basisydelse 
• Genbrugsstationer 
• Dagrenovationsordning 
• Tømningsordning for bundfældningstanke 
 
De væsentligste forhold ved budgetforslag 2015, herunder de afledte konsekvenser i for-
hold til gebyrerne, beskrives i det følgende. Der henvises i den forbindelse til forslaget til 
gebyrblad 2015. 
 
Basisydelse 
- Forbrændingsegnet affald 
I foråret 2015 lukker Grenaa Forbrændingsanlæg, hvorefter Reno Djurs udelukkende vil 
levere forbrændingsegnet affald til Aarhus Kommunes forbrændingsanlæg. Denne 
strukturændring indebærer en omkostningsreduktion og dermed reducerede gebyrer 
for forbrændingsegnet affald:  
 
 
 

2014 
(kr./ton ex moms) 

2015201520152015    
(kr./ton ex moms) 

Småt brændbart  560 515 
Stort brændbart 660 615 

 
- Farligt affald 
Som følge af, at statsafgiften for deponering af farligt affald pr. 1. januar 2015 øges 
fra 160 kr./ton til 475 kr./ton, øges gebyret for deponering af farligt affald (shredder-
affald) tilsvarende; 

 
 
 

2014 
(kr./ton ex moms) 

2015201520152015    
(kr./ton ex moms) 

Deponeringsegnet farligt affald  400    715 
 
- Henlæggelser 
Budgettet indeholder ikke henlæggelser til investering i deponeringsanlæggets etape 
III. Det bør overvejes at tillægge deponeringstaksterne et enhedsgebyr som henlæg-
gelse til den fremtidige investering, fx på 25 kr./ton. Det skal i den forbindelse be-
mærkes, at Reno Djurs har Danmarks laveste deponeringstakster, jf. omstående fi-
gur1, og at et henlæggelsestillæg ikke vil rokke ved denne position. 

 
 
 
 

                                                      
1
  Kilde: ”BEATE. Benchmarking af affaldssektoren 2013”. 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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Genbrugsstationer 
Genbrugsstationerne har gennem de seneste år haft lavere omkostninger end budget-
mæssigt forudsat. Ud fra ønsket om omkostningsægthed er der grundlag for en mindre 
budgetmæssig omkostningsreduktion og dermed reduktion af enhedsgebyret for gen-
brugsstationerne: 
 
 
 

2014 
(kr./år ex moms) 

2015201520152015    
(kr./år ex moms) 

Enhedsgebyr genbrugsstationer 620    610 
 
Dagrenovation 
Renovationen har gennem de seneste år oparbejdet en økonomisk overdækning på 14,4 
mio. kr. (2013). Med henblik på at tilbageføre overdækningen til forbrugerne, anbefales 
det at fastholde gebyrerne i 2015 uændrede, idet der herved vil ske en budgetteret tilba-
geførsel af 4,1 mio. kr. til forbrugerne.  
 
Set over en årrække vil gebyret leve op til hvile-i-sig-selv-princippet, om end renovations-
gebyret for 2015 isoleret set ikke dækker de faktiske omkostninger,  
 
Tømningsordning for bundfældningstanke 
Tømningsordningen har gennem de seneste år oparbejdet en økonomisk overdækning på 
3,6 mio. kr. (2013). Med henblik på at tilbageføre overdækningen til forbrugerne, der er 
omfattet af ordningen, anbefales det at reducere de faste årlige gebyrer for tanktømnin-
ger: 

 
 
Fast årligt gebyr for tanke op til 2,49 m3 

2014 
(kr./år ex moms) 

2015201520152015    
(kr./år ex moms) 

Helårshuse (tømmes 1 gang om året) 476 408 
Sommerhuse (tømmes hvert andet år) 272    242 
 
Direktionen indstiller,  
 
at forslaget til Reno Djurs’ budget 2015 godkendes,  
 
at der tages stilling til, om deponeringstaksterne skal tillægges et enhedsgebyr på 25 

kr./ton som henlæggelse til den fremtidige investering, samt  
 
at det af budgettet afledte gebyrblad for 2015, jf. budgetforslagets kap. 7, fremsen-

des til kommunalbestyrelserne i Norddjurs og Syddjurs Kommuner til godkendelse.  
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Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes, idet et flertal bestående af Per Dalgaard, Jens Meilvang, Kai Pedersen 
og Niels Ole Birk besluttede ikke at tillægge deponeringstaksten et tillæg på 25 kr./ton.  
 
Kim Lykke Jensen og Mads Nikolajsen ønsker budget 2015 revurderet, når den nye affalds-
plan og behandlet og når en øget formidling på genbrugspladserne er drøftet i bestyrelsen.  

        



 9

Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 6666----11114444    
Valg af repræsentanter til Dansk Affaldsforenings repræsentantskabValg af repræsentanter til Dansk Affaldsforenings repræsentantskabValg af repræsentanter til Dansk Affaldsforenings repræsentantskabValg af repræsentanter til Dansk Affaldsforenings repræsentantskab    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 6.1: Dansk Affaldsforenings vedtægt 
• Bilag 6.2: Oversigt over medlemmer efter størrelse/stemmevægt 

 
Resumé: Ud over bestyrelsesformand og –næstformand, som er fødte repræsentanter, skal 
der blandt bestyrelsens medlemmer vælges to repræsentanter til Dansk Affaldsforenings 
repræsentantskab.  
 
Reno Djurs er medlem af Dansk Affaldsforening, som er en politisk styret interesseorga-
nisation bestående af kommunale affaldsenheder. Foreningen skal fremme medlemmer-
nes interesser på affaldsområdet. Foreningen har 55 medlemmer bestående af kommu-
ner, fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer i Danmark og på Færøerne. 
Medlemmerne dækker 95 kommuner og mere end 5,4 mio. borgere. 
 
I medfør af § 5.2 i foreningens vedtægt har medlemmer, der betaler under 100.000 kr. i 
kontingent, to repræsentanter i generalforsamlingen, mens medlemmer, der betaler over 
100.000 kr. i kontingent, har fire repræsentanter i generalforsamlingen. Idet Reno Djur’ 
kontingent i 2014 udgør 166.000 kr., har Reno Djurs 4 repræsentanter i generalforsamlin-
gen.  
 
I medfør af vedtægtens § 5.3 deltager bestyrelsesformand og næstformand fra de fæl-
leskommunale affaldsselskaber i Dansk Affaldsforenings generalforsamling, med mindre  
affaldsselskabet vælger, at andre af deres bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere 
dem. Herudover deltager yderligere bestyrelsesmedlemmer fra affaldsselskabet, hvis af-
faldsselskabet har ret til fire repræsentanter i henhold til vedtægtens § 5.2.  
 
I mail til bestyrelsen har formanden anmodet bestyrelsesmedlemmerne om at tilkendegi-
ve interesse i at blive udpeget som repræsentant. Ud over bestyrelsens formand og næst-
formand, som er fødte repræsentanter, har Mads Nikolajsen ønsket udpegning som re-
præsentant.  
 
Dansk Affaldsforenings generalforsamling og årsmøde – Affald 2014 - afholdes den 24. til 
26. marts 2014 i Aalborg Kongres & Kultur Center. 
 
Direktionen indstiller,  
 
at der ud over de allerede udpegede repræsentanter (Per Dalgaard, Jens Meilvang og 

Mads Nikolajsen) blandt bestyrelsens medlemmer udpeges yderligere en repræ-
sentant til Dansk Affaldsforenings repræsentantskab. 

 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Kim Lykke Jensen blev udpeget som repræsentant.  
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Sag nr. 7Sag nr. 7Sag nr. 7Sag nr. 7----11114444    
Procesplan for Affaldsplan 2014Procesplan for Affaldsplan 2014Procesplan for Affaldsplan 2014Procesplan for Affaldsplan 2014----2025202520252025    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 7: Notat: Ny Affaldsplan 2014-2025 
 
Resumé: Administrationen fremlægger forslag til procesplan for den kommende affalds-
plan.  
 
I medfør lovgivningen skal kommunerne vedtage nye affaldsplaner senest den 1. oktober 
2014. Den kommende generation af kommunale affaldsplaner skal gælde i 12 år og revi-
deres hvert 6. år.  
 
Reno Djurs har tidligere udarbejdet fire generationer af fælles affaldsplaner for interes-
senterne, nemlig i henholdsvis 1996, 2000, 2004 og 2009.  
 
Administrationen har i et vedlagt notat beskrevet affaldsplanlægningens formalia samt 
beskrevet et forslag til procesplan.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at den fremlagte procesplan for Affaldsplan 2014-2025 godkendes.    
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.    
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Sag nr. 8Sag nr. 8Sag nr. 8Sag nr. 8----11114444    
FFFFremtidens dagrenovationsordningremtidens dagrenovationsordningremtidens dagrenovationsordningremtidens dagrenovationsordning    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 8.1: Reno Djurs’ høringssvar til Ressourceplan for affaldshåndtering 
• Bilag 8.2: Overvejelser om et nyt dagrenovationssystem (notat af 5. december 2012) 
• Bilag 8.3: Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager 
• Bilag 8.4: Forbrænding eller bioforgasning af organisk dagrenovation? 
• Bilag 8.5: Præsentation af Niels Christian Holm, Rambøll 
• Bilag 8.6: Det Miljøøkonomiske Råds delrapport vedr. Ressourcestrategien 
 
Resumé: Der foreligger materiale vedrørende udvidelse af husstandsindsamling med hhv. 
emballager og organisk affald. 
    
Gennem sidste valgperiode har bestyrelsen løbende drøftet mulighederne for at optimere 
dagrenovationssystemet med henblik på at øge genanvendelsen.  
 

 Fhv. miljøminister Ida Aukens Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 (som indtil 
videre foreligger som høringsudkast) målsætter bl.a., at genanvendelsen af hushold-
ningsaffald (organisk affald, papir, pap, glas, træ, plast og metal) på landsplan skal øges 
fra nuværende 22 % til 50 % i 2022.  
 
Set i lyset af den metode for beregning af genanvendelsesprocent, som Miljøstyrelsen har 
fastlagt, er ressourceplanens målsætning for husholdningsaffald meget vidtgående. Iføl-
ge Miljøstyrelsens beregningsmetode kan genanvendelsesprocenten på Djursland opgø-
res til 38, og målsætningen om 50 % genanvendelse vil kun kunne opnås, hvis de nuvæ-
rende genanvendelsesløsninger suppleres med husstandsindsamling af organisk dagre-
novation.  
 
Der henvises i den forbindelse til den fhv. bestyrelses høringssvar til ressourceplanen.  
 

 På bestyrelsesmøde den 12. december 2012 fremlagde administrationen en anbefaling af, 
at et nyt dagrenovationssystem indføres i tre faser:  
 
- Fase I: Udfasning af sække (2014)  
- Fase II: Ressourcebeholderen (20??)   
- Fase III: Organisk affald (20??)  
 

 Der er truffet beslutning om fase I, som realiseres i dette forår. For hvad angår fase II 
foreligger der vedlagt dagsordenen et beslutningsgrundlag, som bestyrelsen på møde 
den 11. december 2013 besluttede at udsætte til behandling i den nye bestyrelse. For hvad 
angår fase III foreligger der et notat med synspunkter.  

 
 Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar 2014 

har udgivet en vurdering af ressourcestrategien (vedlagt som bilag), der konkluderer, at 
øget genanvendelse af husholdningsaffald ikke kan anbefales.  

 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen drøfter relevante indsatsområder for øget genanvendelse af hushold-

ningsaffald, herunder spørgsmålet om eventuelt at iværksætte fase II og/eller III i 
anbefalingen om et nyt dagsrenovationssystem af 5. december 2012.  

    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Sagen udsættes til næste møde. 
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Sag nr. 9Sag nr. 9Sag nr. 9Sag nr. 9----11114444    
Køb af areal til ny genbrugsstation ved FeldballeKøb af areal til ny genbrugsstation ved FeldballeKøb af areal til ny genbrugsstation ved FeldballeKøb af areal til ny genbrugsstation ved Feldballe    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 9: Køb eller leje af arealer til genbrugsstationer? 
  
Resumé: Der skal tages stilling til et tilbud fra Syddjurs Kommune om, at Reno Djurs er-
hverver areal til en ny genbrugsstation ved Feldballe.  
 
Reno Djurs ejer og driver 9 genbrugsstationer på Djursland, som alle er beliggende på 
kommunalt ejet jord, som lejes til formålet af Reno Djurs.  
 
Som led i planlægningen af etableringen af en ny genbrugsstation ved Feldballe har 
Syddjurs Kommune eksproprieret et areal til formålet. Byrådet i Syddjurs traf på møde 
den 28. november 2013 beslutning om at byggemodne det pågældende areal med henblik 
på, at Reno Djurs opfører en ny genbrugsstation.  
 
Byrådets godkendelse af byggemodningen er tilføjet, at beslutningen om etablering af 
den nye containerplads ved Lufthavnen til erstatning af pladserne i Følle og Tirstrup her-
med kan realiseres. Det er samtidig tilføjet, at Reno Djurs tilbydes at købe grunden til 
1.900.000 kr. excl. moms som alternativ til den årlige leje, som er fastsat til 130.000 kr. 
 
Administrationen har udarbejdet et notat med synspunkter om eje eller leje af areal(er).  
 
Direktionen indstiller,  
 
at der tages stilling til, om Reno Djurs skal erhverve areal til ny genbrugsstation ved 

Feldballe, jf. tilbud herom fra Syddjurs Kommune, samt 
 
at  der endvidere tages stilling til, om Reno Djurs skal tilbyde kommunerne at erhverve 

arealerne, hvorpå selskabets nuværende genbrugsstationer er lokaliseret.    
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Bestyrelsen ønsker at fastholde det nuværende lejeprincip. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 10101010----14141414    
Reno Djurs’ skoletjenesteReno Djurs’ skoletjenesteReno Djurs’ skoletjenesteReno Djurs’ skoletjeneste    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 10: Statusnotat vedr. Reno Djurs’ skoletjeneste 
 
Resumé: Der fremlægges statusnotat for Reno Djurs’ skoletjeneste. 
  
På bestyrelsesmøde den 11. december 2013 besluttedes det, at der skulle fremlægges en 
skriftlig status for Reno Djurs’ skoletjeneste.  
 
Redegørelse er vedlagt dagsordenen.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at redegørelsen tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. Der tages supplerende kontakt til ungdomsuddannelserne.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 11111111----14141414    
Hensigtserklæringer i Hensigtserklæringer i Hensigtserklæringer i Hensigtserklæringer i NorddjursNorddjursNorddjursNorddjurs’ konstitueringsaftale’ konstitueringsaftale’ konstitueringsaftale’ konstitueringsaftale    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 11: Hensigtserklæringer Norddjurs 
 
Resumé:  
  
Partierne bag konstitueringsaftalen i Norddjurs Kommune er enige om en række hen-
sigtserklæringer, jf. vedlagte. Under overskriften ”Vækst og udvikling i arbejdspladser og 
styrkelse af væksten i den private sektor” indgår bl.a. følgende hensigt: 
 

• Der lægges vægt på erhvervsudvikling indenfor genanvendelse af affald i overens-
stemmelse med den nationale ressourcestrategi. Med udbygning af erhvervsområ-
der for offentlig og privat genbrugsvirksomhed ved Glatved, med samarbejde med 
Syddjurs, Reno Djurs og Grenaa Havn og med fokus på genindvindingsindustri- og 
anlæg, der kan rumme betydelige vækstmuligheder for Grenaa Havn.  

 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen drøfter Reno Djurs’ muligheder for at agere i overensstemmelse med 

hensigtserklæringen.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Sagen drøftedes.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 12121212----14141414 
Til Til Til Til orientering/efterretningorientering/efterretningorientering/efterretningorientering/efterretning    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 12.1: Notat med orienterings- og efterretningssager 
• Bilag 12.2: Høringssvar 
  
Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager. 
 
Notatet toges til efterretning. 

    
        



 16

Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 11113333----14141414    
Evt.Evt.Evt.Evt.    
 
Muligheden for ekskursion til bl.a. REnescience den 23.-24. juni (med evt. start søndag af-
ten) drøftedes.   
 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
Jens Meilvang 
Niels Ole Birk 
Mads Nikolajsen 
Kim Lykke Jensen 
Per Dalgaard 
 
 
 


