
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
BESTYRELSESMØDE 23. SEPTEMBER 2015 
Udskrift af beslutningsprotokol 
 
 
Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:    
 
15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 
16-15 Øget genanvendelse af dagrenovation via optisk sortering  
17-15 Forslag om ændring af renovationsgebyrer for 2016 
18-15 Modtagelse af eksternt affald – juridiske rammer 
19-15 Samarbejdsaftale med KARA/NOVEREN 
20-15 Offentlig høring af affaldsregulativer 
21-15 Orienterings-/efterretningssager 
22-15 Evt.  
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Sag nr. 1Sag nr. 1Sag nr. 1Sag nr. 15555----15151515    
Regnskab for 2. kvartal 2015Regnskab for 2. kvartal 2015Regnskab for 2. kvartal 2015Regnskab for 2. kvartal 2015    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 15: Resumé af regnskab for 2. kvartal 2015 
 
Resumé: Der foreligger regnskab for 2. kvartal 2015.  
  
Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2015 for Reno Djurs’ 
 

• 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 2. kvartal 2015 tages til efterretning.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.     
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Sag nr. 16Sag nr. 16Sag nr. 16Sag nr. 16----15151515    
Øget geØget geØget geØget genanvendelse af dagrenovation viananvendelse af dagrenovation viananvendelse af dagrenovation viananvendelse af dagrenovation via    optisk sorteringoptisk sorteringoptisk sorteringoptisk sortering    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 16: Øget genanvendelse af dagrenovation via optisk sortering 
 
Resumé: Der foreligger en opdateret vurdering af et indsamlingssystem for øget genan-
vendelse af dagrenovation, baseret på optisk sortering af farveseparerede poser, der 
ilægges den nuværende restaffaldsbeholder. 
 
Efter at have behandlet spørgsmålet om ”fremtidens renovationssystem” gennem en 
møderække besluttede et flertal af bestyrelsen på møde den 15. maj 2014 (sag nr. 18-
14), at husstandsindsamlingen for nuværende ikke ønskes suppleret med yderligere 
en beholder.  
 
I forlængelse heraf kan det oplyses, at der findes systemer til husstandsindsamling 
af flere fraktioner af husholdningsaffald, som ikke forudsætter flere beholdere på 
den enkelte ejendom.  
 
På bestyrelsesmødet den 21. marts 2012 blev ”Idékatalog – Ordninger for dagrenova-
tion” fremlagt (sag nr. 7-12). Idékataloget beskriver tekniske og økonomiske konse-
kvenser ved at øge genanvendelsen ud fra 8 forskellige alternative indsamlings- og 
behandlingsformer. Et af de fremlagte scenarier er indsamling af dagrenovation i far-
veseparerede poser, der ilægges én beholder med henblik på efterfølgende sortering i 
et optisk sorteringsanlæg.  
 
Det skal for god ordens skyld bemærkes, at det pågældende sorteringskoncept indgik 
som et centralt element i det renovationssystem, som Aarhus Kommune idriftsatte i 
1998 og skrottede få år efter. Det er imidlertid oplyst, at den optiske sortering ikke 
var årsag til skrotningen.  
 
Administrationen har ajourført de tekniske og økonomiske forudsætninger for den 
pågældende løsning (bilag 16).  
 
Administrationen bemærker, at der med det pågældende indsamlingssystem sand-
synligvis vil kunne opnås en genbrugsprocent tæt på ressourceplanens 50 %-målsæt-
ning - men også, at det på det foreliggende grundlag ikke er sandsynliggjort, at løs-
ningen vil indebære et bedre miljømæssigt resultat end den nuværende løsning.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen tager stilling til, om der skal arbejdes videre mod et renovationssy-

stem for husholdningsaffald, som bygger på optisk sortering af farvesepare-
rede poser indsamlet i eksisterende restaffaldsbeholdere.  

 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Nye genanvendelsesprojekter for dagrenovation afventer flere erfaringer fra Danmark og 
Sverige.   

        



 4

Sag nr. 1Sag nr. 1Sag nr. 1Sag nr. 17777----15151515    
Forslag omForslag omForslag omForslag om    ændring af renovationsgebyrer forændring af renovationsgebyrer forændring af renovationsgebyrer forændring af renovationsgebyrer for    2016201620162016    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 17.1: Nye kontrakter om indsamling af dagrenovation 

• Bilag 17.2: Forslag til nye renovationsgebyrer for 2016 
 
Resumé: Som følge af, at det netop gennemførte udbud af indsamling af dagrenova-
tion i forening med en lavere forbrændingspris vil reducere renovationsordningens om-
kostning fra 2016 og mindst to år frem, anbefales det at reducere de allerede god-
kendte renovationsgebyrer for 2016.  
  
Bestyrelsen besluttede på møde den 18. marts 2015 (sag nr. 8-15) at udbyde indsam-
ling af dagrenovation fra 1. januar 2016 i en 2-årig periode med mulighed for forlæn-
gelse i op til to år. På baggrund af udbudsresultatet har administrationen indgået nye 
kontrakter som angivet i bilag 17.1. 
 
Med de tilbudte enhedspriser på indsamling opnås en fremtidig besparelse på ca. 3 
mio. kr./år sammenlignet med nuværende kontrakter. Samtidig slår de reducerede 
omkostninger til forbrænding, som følger af samarbejdsaftalen med Aarhus Kom-
mune, fuldt igennem i 2016 med en besparelse på ca. 3 mio. kr.    
 
Ved vedtagelsen af budget og gebyrblad 2016 på møde den 18. marts 2015 (sag nr. 4-
15) besluttede bestyrelsen at fastholde renovationens gebyrer uændrede i 2016. Be-
slutningen var begrundet i økonomisk usikkerhed i tilknytning til dels udbuddet af 
indsamling af dagrenovation, dels et eventuelt kommende indsamlingskrav i forlæn-
gelse af ressourcestrategien. 
 
Som følge af, at renovationsordningens omkostninger reduceres betydeligt i 2016, vil 
et omkostningsægte driftsbudget for 2016 kunne baseres på, at renovationsgeby-
rerne for 2016 reduceres. Der foreligger notat med beregning af nye gebyrer på grund-
lag af opdaterede forudsætninger.  
 
Opmærksomheden henledes på visse hensyn, der skal tages i betragtning ved en 
eventuel nedsættelse af gebyrerne. 
 
Såfremt gebyrerne fastsættes ud fra et driftsbudget, der går i nul, samtidig med, at 
der tilbageføres egenkapital, kan det få den konsekvens, at gebyrerne senere vil stige 
betydeligt, hvis driftsomkostninger stiger og/eller der skal investeres i nye ordninger. 
Hvis sådanne store gebyrudsving skal undgås, anbefales det at bevare en vis buffer 
af egenkapital i ordningen. 

 
De seneste år har indeksreguleringen for indsamlingen været lavere end budgetteret 
samtidig med, at indtjeningen på papir har været høj. Det har resulteret i en lavere 
nedskrivning af dagrenovationsordningens økonomiske overdækning end budgette-
ret. Ultimo 2014 havde dagrenovationsordningen en overdækning på 7,3 mio. kr. For-
slaget til reducerede gebyrer (bilag 17.2) tager udgangspunkt i et omkostningsægte 
driftsbudget for 2016/2017. Forslaget inkluderer en forudsat indeksregulering på ind-
samlingen på 3 % for 2017 for at minimere risikoen for driftsunderskud allerede i 2017 
ved fastholdelse af de foreslåede gebyrer. Der er ikke forudsat henlæggelse til nye 
investeringer eller tilbageførsel af egenkapital.  
 
Administrationen skal for god ordens skyld bemærke, at de økonomiske besparelser 
på renovationsordningens drift bør ses i forhold til, om/hvorledes målsætningerne i 
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regeringens ressourceplan skal gennemføres, eftersom ressourceplanens målsætnin-
ger ikke vil kunne opfyldes uden øgede omkostninger og dermed øgede gebyrer.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at renovationsgebyrerne for 2016 revideres som angivet i gebyrnotatet, samt 
 
at de reviderede renovationsgebyrer for 2016 fremsendes til kommunalbestyrel-

serne i Norddjurs og Syddjurs Kommuner med anbefaling om godkendelse.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.    
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Sag nr. 18Sag nr. 18Sag nr. 18Sag nr. 18----15151515    
Modtagelse af eksternt affald Modtagelse af eksternt affald Modtagelse af eksternt affald Modtagelse af eksternt affald ––––    udbudsretlig vurderingudbudsretlig vurderingudbudsretlig vurderingudbudsretlig vurdering    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 18.1: Redegørelse fra advokat Pernille Aagaard 

• Bilag 18.2: Modeller for samarbejde om deponering 
 
Resumé: Muligheden for at indgå aftaler med eksterne kommuner/fællesskaber om 
modtagelse af deponeringsegnet affald udfordres af udbudsreglerne. Muligheder for 
Reno Djurs’ ageren fremlægges.  
 
Med accept fra de to interessentkommuners byråd godkendte bestyrelsen i 2010 (sag 
nr. 25-10), at bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftaler med eksterne oplande (define-
ret som kommuner hhv. kommunale fællesskaber) om modtagelse af deponeringseg-
net affald.  
 
På den baggrund har bestyrelsen godkendt samarbejdsaftaler med Silkeborg Kom-
mune, Samsø Kommune og I/S KARA/NOVEREN. 
 
De indgåede samarbejdsaftaler bygger på en antagelse om, at kommuner/fællesska-
ber inden for lovgivningens rammer kan indgå sådanne aftaler. Det forudsætter imid-
lertid, at særlige vilkår er opfyldt.  
 
Aftaler mellem Reno Djurs og en ekstern kommune/fællesskab om modtagelse af 
affald til deponering er en tjenesteydelsesaftale, når modtagelsen af affaldet sker 
mod vederlag. Som følge af, at eksterne kommuner/fællesskaber er ordregivende 
myndigheder og dermed underlagt krav om udbud ved indkøb af tjenesteydelser, er 
aftaler om køb af deponeringskapacitet som udgangspunkt udbudspligtige. 
 
På baggrund af spørgsmålet om udbudspligt har administrationen bedt Advokatfir-
maet energi & miljø om at redegøre for de juridiske rammer for, at eksterne kommu-
ner kan indgå aftaler med Reno Djurs uden forudgående udbud (vedlagt dagsorde-
nen).  
 
I forlængelse af redegørelsen ser administrationen 5 mulige scenarier for, hvorledes 
Reno Djurs kan agere i forhold til at stille deponeringskapacitet til rådighed for eks-
terne kommuner. De 5 scenarier, herunder indbyrdes fordele og ulemper, er nærmere 
beskrevet i et vedlagt notat. 
 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen drøfter, om – og i givet fald under hvilke vilkår - Reno Djurs frem-

adrettet skal stille deponeringskapacitet til rådighed for eksterne kommuner.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Det overlades til ordregiver at tage stilling til spørgsmålet om udbudspligt eller ej (mo-
del 1).  
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Sag nr. 19Sag nr. 19Sag nr. 19Sag nr. 19----15151515    
Samarbejdsaftale med Samarbejdsaftale med Samarbejdsaftale med Samarbejdsaftale med KARA/NOVERENKARA/NOVERENKARA/NOVERENKARA/NOVEREN    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 19: Redegørelse fra Stena Recycling 
 
Resumé: Reno Djurs indgik i efteråret 2011 en samarbejdsaftale med KARA/NOVEREN 
om modtagelse af shredderaffald fra Stena Recycling i Roskilde. Aftalen er ad flere 
omgange forlænget til udgangen af 2015. KARA/NOVEREN anmoder om yderligere 
forlængelse af aftalen.  
 
Bestyrelsen besluttede i 2011 (sag nr. 26-11) at tilbyde Roskilde Kommune og/eller 
Københavns Kommune en samarbejdsaftale om modtagelse af op til 25.000 tons 
shredderaffald fra Stena Recycling i en tidsbegrænset periode på 1 år. Samarbejdsaf-
talen blev indgået med I/S KARA/NOVEREN den 15. november 2011.  

 
KARA/NOVEREN anmodede i efteråret 2012 Reno Djurs om forlængelse af aftalen. 
Bestyrelsen besluttede ved den lejlighed at forlænge aftalen til 1. juli 2013.  
 
I sommeren 2013 anmodede KARA/NOVEREN om endnu en forlængelse af aftalen. 
Bestyrelsen besluttede ved den lejlighed at forlænge aftalen til udgangen af 2014 og i 
alt 25.000 tons (hvad der kommer først).  
 
Efter fornyet ansøgning om forlængelse af samarbejdsaftalen traf bestyrelsen på 
møde den 15. maj 2014 (sag nr. 17-14) følgende beslutning:  
 
 Aftalen forlænges til 2016 uden mængdebegrænsning, idet det forudsættes, at 

affaldet oparbejdes i overensstemmelse med hensigten i regeringens ressource-
strategi.  

 
Der er i samarbejdsaftalens levetid modtaget i alt ca. 30.000 tons shredderaffald fra 
Roskilde, jf. nedenstående oversigt: 
 

ton 2011 2012 2013 2014 
2015  

P1-P6 
I alt 

 

Fra Grenaa          29.038  37.087  17.009   20.620   10.082     113.837  

Fra Roskilde 

                             

-    10.045    5.076  15.599                   -     30.720  

 I alt 

             

29.038   47.132   22.532   36.219   10.082   144.557  

 
Der foreligger redegørelse fra Stena Recycling om planerne for fremtidig håndtering 
af shredderaffald. Heri indgår, at Stena Recycling fortsat gerne vil have mulighed for 
at deponere en delmængde af affaldet fra anlægget i Roskilde hos Reno Djurs.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen tager stilling til en eventuel forlængelse af samarbejdsaftalen med 

KARA/NOVEREN.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Aftalen forlænges med yderligere 2 år.        
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Sag nr. 20Sag nr. 20Sag nr. 20Sag nr. 20----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 20: Høringsnotat 
 
Resumé: Forslag til reviderede regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald har 
været i 4 ugers offentlig høring og indstilles nu til endelig godkendelse med en enkelt 
justering.    

 
Bestyrelsen besluttede på møde den 18. marts 2015 (sag nr. 9-15) at sende forslag til 
ændrede regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald til kom-
munerne med anbefaling, at disse sendes i 4 ugers offentlig høring. 
 
Efter tiltrædelse i de to kommunalbestyrelser har regulativerne været i offentlig hø-
ring i juli 2015.   
 
Der er indkommet 1 høringssvar vedrørende regulativet for erhvervsaffald (fra Nord-
djurs Kommune). Det anbefales at justere regulativet i overensstemmelse hermed.   
 
Direktionen indstiller,  
 
at regulativ for husholdningsaffald fastholdes uændret,  
 
at regulativ for erhvervsaffald justeres i overensstemmelse med høringssvaret, 

samt 
 
at begge regulativer sendes til kommunerne med anbefaling om godkendelse. 
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.    

    
        



 9

Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 21212121----15151515 
Til orientering/efterretningTil orientering/efterretningTil orientering/efterretningTil orientering/efterretning    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 21: Notat med orienterings- og efterretningssager 
  
Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager. 
 
Toges til efterretning. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 22222222----15151515    
Evt.Evt.Evt.Evt.    
 
Intet under dette punkt.  
 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
Mads Nikolajsen 
Kim Lykke Jensen 
Niels Ole Birk 
Per Dalgaard 
Kai Pedersen 
Jens Meilvang  
 


