
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE  
22. APRIL 2015  
Udskrift af beslutningsprotokol 

 
 
 
 

Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:    
 
13-15 Henvendelse fra Mads Nikolajsen 
14-15 Evt.  
 
 
Hans Chr. Baltzer deltog som stedfortræder for Kai Pedersen 
 
        



 2

Sag nr. 1Sag nr. 1Sag nr. 1Sag nr. 13333----15151515    
Henvendelse fra Mads NikolajsenHenvendelse fra Mads NikolajsenHenvendelse fra Mads NikolajsenHenvendelse fra Mads Nikolajsen    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 13.1: Reno Djurs’ tilvejebringelse af forbrændingskapacitet 

• Bilag 13.2: Energi og miljø ved transport og behandling af forbrændingsegnet af-
fald 

• Bilag 13.3: Rapport fra Ea Energianalyse: Samfundsøkonomisk værdi af affaldsim-
port 

• Bilag 13.4: Notat fra DTU: CO2- beregning af import af sorteret affald fra Irland til 
Kara/Noverens nye forbrændingsanlæg i Roskilde 

 
Resumé: Der foreligger en række bilag, der har til formål at understøtte bestyrelsens 
stillingtagen til, om Reno Djurs skal ændre kurs for hvad angår disponering af forbræn-
dingsegnet affald.  
  
Mads Nikolajsen har ved mail af 25. marts 2015 rettet følgende henvendelse til Reno 
Djurs’ bestyrelse:  
 
Til Reno-Djurs bestyrelse. 
 
Bestyrelsen ønskes indkaldt for at  
1/ få en orientering om situationen i forbindelse med at Affaldsforbrændingsanlægget i 
Grenaa ikke kan lukke til sommer som planlagt. Det betyder antagelig import og trans-
port af affald fra udlandet til Grenaa, samtidig med at alt Reno-Djurs forbrændingseg-
nede affald fra området samtidig transporteres til Aarhus.  
2/ få en vurdering af vilkårene for at forlænge Reno-Djurs leverance af affald til for-
brænding til Grenaa i perioden indtil forbrændingsanlægget afløses af et andet anlæg.  
Både driftsøkonomi, samlet økonomi, energi og miljøvurdering og en helhedsvurdering 
for vores område ønskes vurderet. 
3/ tage stilling til om den indgåede aftale med Aarhus Kommune om levering af affald 
til forbrænding i Lisbjerg skal fastholdes eller udsættes som følge af de ændrede forud-
sætninger. 
 
Der foreslås møde nu fordi den nuværende kontrakt udløber 30. juni og øvrige aftaler 
gælder fra da. 
Bestyrelsen er ikke på noget tidspunkt orienteret om den ændrede situation. 
 
Dagsordenen er vedlagt en række notater, som i forening belyser  
 
- Hidtidigt sagsforløb 
- Økonomi 
- Energi og miljø 
- Udbudsretlige forhold 
- Den kommunale anvisningspligt 
 
Med reference til de vedlagte bilag anbefaler direktionen, at følgende aspekter indgår 
i bestyrelsens eventuelle overvejelser om at træffe nye beslutninger om Reno Djurs’ 
forbrændingskapacitet:  

 

• Som ordregivende myndighed i forhold til EU’s udbudsdirektiv vil Reno Djurs ikke 
kunne indgå en ny aftale med Grenaa Forbrændingsanlæg (Grenaa Varmeværk) 
uden et forudgående udbud 
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• Set ud fra et markedsprisperspektiv, herunder i sammenligning med aftalen med 
Aarhus Kommune, er Reno Djurs’ nuværende aftale med Grenaa Varmeværk ikke 
økonomisk attraktiv 
 

• Som konsekvens af samarbejdsaftalen mellem Aarhus Kommune og Reno Djurs 
har Aarhus Kommune reserveret kapacitet på forbrændingsanlægget til Reno 
Djurs’ affald. Udnyttes den reserverede kapacitet ikke med Reno Djurs’ affald, vil 
Aarhus Kommune skulle erstatte det manglende Reno Djurs-affald med affald, 
der er til rådighed på markedet – eventuelt med importeret affald 
 

• Som følge af, at Aarhus Kommunes forbrændingsanlæg er i stand til at udnytte 
energien i tilført affald bedre end Grenaa Forbrændingsanlæg, er det ud fra en 
energiøkonomisk betragtning fordelagtigt at transportere Reno Djurs’ affald til 
Aarhus frem for til Grenaa – også når der kompenseres for, at løsningen indebæ-
rer et øget transportarbejde i forhold til den nuværende situation 
 

• Transport af affald har en beskeden betydning for de miljømæssige konsekvenser 
af en given affaldsbehandlingsform. Derimod giver transport af affald mulighed 
for at vælge behandlingsløsninger, hvor den samlede miljøgevinst er væsentlig 
 

• Miljømæssigt er det mere fordelagtigt at brænde udenlandsk affald på et for-
brændingsanlæg i Danmark frem for at deponere det i udlandet 
 

• For Danmark er det en samfundsøkonomisk fordel at brænde udenlandsk affald 
mod betaling. 
 

Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Den planlagte disponering af affald til Aarhus efter 1. juli 2015 fastholdes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 14141414----15151515    
Evt.Evt.Evt.Evt.    
 
Intet under dette punkt.  
 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
Per Dalgaard 
Niels Ole Birk 
Kim Lykke Jensen 
Hans Chr. Baltzer 
Jens Meilvang  
Mads Nikolajsen 


