
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
BESTYRELSESMØDE 24. SEPTEMBER 2014 
Udskrift af beslutningsprotokol 

 
 

Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:    
 
23-14 Regnskab for 2. kvartal 2014 
24-14 Forslag til affaldsplan – indkomne høringssvar 
25-14 Fremme af direkte genbrug på genbrugsstationerne 
26-14 Lukket dagsordenpunkt: Oprensning af skyllehuller 
27-14 Plan for etablering af deponeringsanlæggets etape III 
28-14 Revurdering af budget 2015 
29-14 Ændring af regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald 
30-14 Orienterings-/efterretningssager 
31-14 Evt.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 23232323----14141414    
Regnskab for Regnskab for Regnskab for Regnskab for 2222. . . . kvartal kvartal kvartal kvartal 2014201420142014    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 23: Resumé af regnskab for 2. kvartal 2014 
 
Resumé: Der foreligger regnskab for 2. kvartal 2014.  
  
Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 30. juni 2014 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 2014 tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 24242424----14141414    
FFFForslag til affaldsplanorslag til affaldsplanorslag til affaldsplanorslag til affaldsplan    ––––    indkomne høringssvarindkomne høringssvarindkomne høringssvarindkomne høringssvar    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 24.1: Høringsnotat med indkomne bemærkninger  
• Bilag 24.2: Høringsudgave af forslag til Affaldsplan 2014-2024 
 
Resumé: Der er indkommet 4 høringssvar til forslaget til affaldsplan, og bestyrelsen 
skal tage stilling til, om høringssvarene skal give anledning til ændringer i affaldspla-
nen. 
 
Efter vedtagelse i de to interessentkommuner har forslag til affaldsplan 2014-2024 
været i offentlig høring i perioden 27. juni – 25. august 2014.  
 
Der er indkommet 4 høringssvar. Høringssvarene tillige med administrationens be-
mærkninger til disse er indeholdt i et særskilt høringsnotat, som er vedlagt dagsor-
denen. 
 
Administrationen ønsker at knytte følgende overordnede synspunkter til affaldspla-
nen og de indkomne bemærkninger: 
 
- De i planforslaget fastsatte mål og tidsfrister afspejler administrationens opfat-

telse af, at der bør tilvejebringes nærmere beslutningsgrundlag med vurderinger 
af blandt andet teknologi, afsætningsmuligheder, miljøeffekter og økonomi, før 
der fastsættes bindende mål om fremtidige affaldsløsningers tilrettelæggelse.  
 

- Affaldsplanen i den foreliggende form er ikke en begrænsning for, at der i planpe-
rioden iværksættes aktiviteter ud over de i planen beskrevne.  

 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen tager stilling til, om høringssvarene skal give anledning til ændrin-

ger i affaldsplanen, samt  
 
at affaldsplanen med de ændringer, bestyrelsen eventuelt måtte beslutte, frem-

sendes til endelig godkendelse i kommunalbestyrelserne. 
 

Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Bestyrelsen anbefaler, at affaldsplanen fremsendes til godkendelse i kommunerne.  
 
Mads Nikolajsen og Kim Lykke Jensen foreslår obligatorisk husstandsindsamling af metal 
og plast (9 x/år) fra 2015 i en særskilt beholder.    
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 25252525----14141414    
Fremme af direkte genbrug på genbrugsstationerneFremme af direkte genbrug på genbrugsstationerneFremme af direkte genbrug på genbrugsstationerneFremme af direkte genbrug på genbrugsstationerne    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 25.1: Notat: Optimering af klunserordning på genbrugsstationerne 
• Bilag 25.2: Notat: Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs  
 
Resumé: Der foreligger forslag til optimering af direkte genbrug på genbrugsstationer-
ne samt overvejelser om etablering af genbrugsbutik.  
 
Bestyrelsen behandlede på bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 principper for fremme 
af direkte genbrug på genbrugsstationerne (sag nr. 9-14). Det besluttedes ved den 
lejlighed, at ”Der fremlægges på næste møde oplæg til optimering af den nuværende 
”klunserordning”.  
 
Bilag 25.1 indeholder forslag til aktiviteter, der har til formål at optimere den nuvæ-
rende klunserordning.  
 
Bilag 25.2 indeholder overvejelser om etablering af en genbrugsbutik.  

 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen tager stilling til, under hvilke principper direkte genbrug ønskes 

fremmet.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Klunsning på genbrugsstationerne fremmes i overensstemmelse med principperne be-
skrevet i bilag 25.1. 
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Sag Sag Sag Sag nr. 26nr. 26nr. 26nr. 26----14141414    
Lukket dagsordenpunkt: Lukket dagsordenpunkt: Lukket dagsordenpunkt: Lukket dagsordenpunkt: Oprensning af Oprensning af Oprensning af Oprensning af skyllehullerskyllehullerskyllehullerskyllehuller    
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Sag nr. 2Sag nr. 2Sag nr. 2Sag nr. 27777----14141414    
TidsTidsTidsTids----    og aktivitetsplan for etablering af deponeringsanlæggets etape IIIog aktivitetsplan for etablering af deponeringsanlæggets etape IIIog aktivitetsplan for etablering af deponeringsanlæggets etape IIIog aktivitetsplan for etablering af deponeringsanlæggets etape III    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 27.1: Notat: Deponeringsanlæggets etape III 
• Bilag 27.2: Formidlingsbygning illustration 
• Bilag 27.3: Formidlingsbygning plan og snit 
 
Resumé: Der foreligger tids- og aktivitetsplan for etablering af deponeringsanlæggets 
etape III.  
 
Norddjurs Kommune har den 30. juni 2014 meddelt endelig godkendelse til etablering 
af en ny etape III på Reno Djurs’ deponeringsanlæg.  
 
Der foreligger en redegørelse for sagens hidtidige forløb samt tids- og aktivitetsplan 
for projektets videre forløb.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen godkender tids- og aktivitetsplanen for udbud og etablering af 1. 

deletape af etape III, idet endeligt anlægsbudget fremlægges til bestyrelsens 
godkendelse efter at udbud er gennemført, 

 
at  Reno Djurs som forudsat i VVM-redegørelsen bekoster etablering af vandfor-

syning fra Aalsrode Vandværk til Glatved Strandvej Vandværk, idet der til den-
ne aktivitet bevilges 300.000 kroner (ekskl. moms),  

 
at bestyrelsen tager stilling til det i notatet beskrevne forslag om, at der i tilknyt-

ning til deponeringsanlæggets tekniske anlæg etableres et møde- og formid-
lingslokale.  

 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes for hvad angår 1. og 2. ”at”.  
 
For hvad angår 3. ”at” arbejdes der videre med henblik på option ved udbud, idet der 
tages endelig stilling på grundlag af resultatet af udbuddet. 
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Sag nr.Sag nr.Sag nr.Sag nr.    28282828----14141414    
Revurdering af budget 2015Revurdering af budget 2015Revurdering af budget 2015Revurdering af budget 2015    
    
Resumé: Kim Lykke Jensen og Mads Nikolajsen ønsker budget 2015 revurderet, når den 
nye affaldsplan og behandlet og når en øget formidling på genbrugspladserne er drøf-
tet i bestyrelsen.    
 
Bestyrelsen vedtog på møde den 19. marts 2014 Reno Djurs’ budget 2015 (sag nr. 5-
14). I beslutningen indgår følgende:  
 

Kim Lykke Jensen og Mads Nikolajsen ønsker budget 2015 revurderet, når den 
nye affaldsplan er behandlet og når en øget formidling på genbrugspladserne 
er drøftet i bestyrelsen. 

 
Nærværende dagsorden indeholder forslag til endelig vedtagelse af affaldsplan såvel 
som forslag til fremme af direkte genbrug på genbrugsstationerne. På det grundlag 
kan der tages stilling til, om budget 2015 skal revurderes.  
 
Administrationen bemærker i den forbindelse følgende:  
 
• Affaldsplanen er tænkt som en overordnet proces- og aktivitetsplan, der skal ud-

møntes med konkrete initiativer i planperioden. Planen indeholder ikke budget for 
de enkelte aktiviteter i planperioden, idet det forudsættes, at kommende beslut-
ningsgrundlag for nye initiativer indeholder budget- og gebyrforslag.  
 

• I det omfang, en budgetrevision indebærer gebyrændringer, skal et nyt gebyrblad 
godkendes af kommunalbestyrelserne. Gebyrblad 2015 er godkendt af byrådet i 
Syddjurs den 21. maj 2014 og af kommunalbestyrelsen i Norddjurs den 19. august 
2014.  

 
Da der ikke foreligger nye budget- og gebyrforudsætninger, anbefaler administratio-
nen, at budget 2015 fastholdes.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at budget 2015 fastholdes som vedtaget af bestyrelsen.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.  
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Sag nr. 2Sag nr. 2Sag nr. 2Sag nr. 29999----14141414    
Ændring af regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffaldÆndring af regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffaldÆndring af regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffaldÆndring af regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 29.1: Regulativ for erhvervsaffald, høringsudgave 
• Bilag 29.2: Regulativ for husholdningsaffald, høringsudgave 
 
Resumé: Der foreligger forslag til ændring af regulativer for erhvervsaffald og hushold-
ningsaffald, der før endelig vedtagelse af de to kommunalbestyrelser skal sendes i 4 

ugers offentlig høring.    
 
Der foreligger forslag til ændring af kommunernes regulativer for erhvervsaffald og 
husholdningsaffald. Ændringerne vedrører følgende: 
 
• Tømningsordning for olie- og benzinudskilleranlæg 

I forbindelse med udliciteringen af tømningsordningen for olie- og benzinudskil-
leranlæg, blev det aftalt med kommunerne, at tømningsordningen skulle ændres, 
således alle udskilleranlæg fremadrettet bundtømmes hvert andet år og toptøm-
mes i mellemliggende år, hvilket giver en besparelse i forhold til tidligere, hvor alle 
anlæg skulle bundtømmes hvert år. Forslaget til regulativer er konsekvensrettet, 
så det beskriver ordningen, som den er udbudt. 

 
• Regulativbestemmelser for jord 

Det er aftalt med Norddjurs og Syddjurs kommuner, at regulativbestemmelser for 
jord, der er affald, udgår, idet dette nu i overensstemmelse med lovgivningen ind-
går i selvstændige kommunale jordstyringsregulativer. 

 
• Redaktionelle justeringer 

Regulativerne er desuden justeret redaktionelt, bl.a. som følge af udfasningen af 
sækkestativer. 

 
Regulativerne er som hidtil udarbejdet som et fælles regulativ for Norddjurs og 
Syddjurs kommuner. Efter kommunalbestyrelsernes godkendelse skal regulativerne 
offentliggøres ved indrapportering til den nationale regulativdatabase (NSTAR) for 
hver af kommunerne. Redaktionelt vil de endelige offentliggjorte regulativer således 
adskille sig fra nærværende forslag ved kun at omfatte én kommune (henholdsvis 
Norddjurs og Syddjurs). 
 
Direktionen indstiller,  
 
at forslag til ændrede regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervs-

affald sendes til kommunerne med anbefaling, at disse sendes i 4 ugers of-
fentlig høring. 

 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Sagen udsættes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 30303030----14141414 
Til orientering/efterretningTil orientering/efterretningTil orientering/efterretningTil orientering/efterretning    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 30.1: Notat med orienterings- og efterretningssager 
• Bilag 30.2: Notat: ”Samarbejdsaftaler om affaldsforbrænding” 
• Bilag 30.3: Samarbejdsaftale mellem Århus Kommune og Reno Djurs 
• Bilag 30.4: Notat med ændringer til ressourceplanen 
  
Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager. 
 
Notatet toges til efterretning.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 31313131----14141414    
Evt.Evt.Evt.Evt.    
 
Mads Nikolajsen orienterede om beslutning i DUR.  
 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
Mads Nikolajsen 
Jens Meilvang 
Kai Pedersen 
Kim Lykke Jensen 
Niels Ole Birk 
Per Dalgaard 
 
 
 


