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Sag nr. 1Sag nr. 1Sag nr. 1Sag nr. 1----18181818 
Orientering om Reno DjursOrientering om Reno DjursOrientering om Reno DjursOrientering om Reno Djurs    
 
Resumé: Administrationen vil orientere om Reno Djurs.  
 
Administrationen vil orientere om Reno Djurs’ opgaveløsning, fokusområder samt 
særlige udviklingstendenser i sektoren.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at orienteringen tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Administrationen orienterede. 
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SagSagSagSag    nr. 2nr. 2nr. 2nr. 2----18181818 
Mødeplan 2018Mødeplan 2018Mødeplan 2018Mødeplan 2018    
 
Resumé: Der foreligger forslag til mødeplan for bestyrelsesmøder i 2018.  
 
Den hidtidige praksis for bestyrelsesmøder i Reno Djurs har været 3-5 bestyrelsesmø-
der pr. år. I de seneste 2 valgperioder har de ordinære møder været afholdt på ons-
dage med start kl. 9.00. 
 
Direktionen foreslår, at der i 2018 afholdes ordinære bestyrelsesmøder efter følgende 
plan med start kl. 9.00 hos Reno Djurs: 

 
• onsdag den 21. marts 2018 
• onsdag den 23. maj 2018 
• onsdag den 19. september 2018 
• onsdag den 12. december 2018 

 
Direktionen indstiller,  
 
at planen for afholdelse af bestyrelsesmøder i 2018 godkendes.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Mødeplanen godkendes med ændringer:  
 

• onsdag den 21. marts 2018 kl. 8 
• onsdag den 23. maj 2018 kl. 9 
• torsdag den 20. september 2018 kl. 9 
• onsdag den 12. december 2018 kl. 9 
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Sag nr. 3Sag nr. 3Sag nr. 3Sag nr. 3----18181818    
Valg til Dansk Affaldsforenings bestyrelseValg til Dansk Affaldsforenings bestyrelseValg til Dansk Affaldsforenings bestyrelseValg til Dansk Affaldsforenings bestyrelse    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 3.1: Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Affaldsforening 
• Bilag 3.2: Notat om valg til Dansk Affaldsforening bestyrelse 
• Bilag 3.3: Dansk Affaldsforenings vedtægter 
 
Resumé: Der skal tages stilling til, om repræsentanter fra Reno Djurs’ bestyrelse hen-
holdsvis ledelse skal opstilles som kandidat(er) til Dansk Affaldsforenings bestyrelse. 
 
Reno Djurs er medlem af Dansk Affaldsforening, som er en politisk styret interesse-
organisation bestående af kommunale affaldsenheder. Dansk Affaldsforening skal 
fremme medlemmernes interesser på affaldsområdet.  
 
De 53 medlemmer består af kommuner, fælleskommunale affaldsselskaber og mod-
tagestationer i Danmark og på Færøerne. Medlemmerne indsamler og håndterer hus-
holdningsaffald og erhvervsaffald fra 98 kommuner for 5,6 mio. borgere. 
 
I den foregående valgperiode har Jens Meilvang og Mads Nikolajsen været medlem-
mer af Dansk Affaldsforenings bestyrelse. 
 
Valg til Dansk Affaldsforenings bestyrelse skal sikre, at:  
 
• Medlemmerne vælger i alt 11 personer fra deres styrende organer (fx bestyrelser, 

byråd) til at indgå i foreningens bestyrelse  
• Medlemmerne vælger derudover 4 rådgivere blandt deres øverste ledere (fx direk-

tører, forvaltnings- eller driftschefer) til at indgå i foreningens bestyrelse  
• Medlemmer af Dansk Affaldsforenings bestyrelse vælges i fire valggrupper inddelt 

efter, at der skal ca. samme antal stemmer (efter kontingentbetaling til forenin-
gen) til at udløse en post i bestyrelsen (se bilag 2)  

• Et medlem kan kun være repræsenteret én gang i bestyrelsen  
• Direkte valg til bestyrelsen sker på foreningens generalforsamling. 
 
Valget til bestyrelsen sker på Dansk Affaldsforenings generalforsamling, som afhol-
des den 22. marts 2018 i Grenaa. Der henvises til indkaldelse til generalforsamling 
samt notat om valget af bestyrelsesmedlemmer. 
 
Med udgangspunkt i, at det er medlemmerne, der opstiller kandidater til valg, hører 
afgørelsen af, hvem der søger valg fra det enkelte medlems side, hjemme i medlem-
mernes styrende organer (bestyrelseslokaler/kommunalbestyrelser mv.).  
 
For at få den stærkest mulige foreningsbestyrelse opfordrer Dansk Affaldsforening 
til, at medlemmerne opstiller deres formand eller næstformand som kandidater til 
foreningens bestyrelse. Afgørelsen af, hvem medlemmerne ønsker skal tegne dem, er 
dog naturligvis medlemmernes suveræne afgørelse. 
 
Reno Djurs’ direktør ønsker at kandidere som rådgiver i Dansk Affaldsforenings be-
styrelse. Da et medlem kan kun være repræsenteret én gang i bestyrelsen, vil direktø-
ren naturligvis vige for et valgt medlem fra bestyrelsen.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen tager stilling til opstilling af medlem(mer) fra Reno Djurs’ besty-

relse som kandidat(er) til Dansk Affaldsforenings bestyrelse, 
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at bestyrelsen tager stilling til opstilling af Reno Djurs’ direktør som kandidat til 

bestyrelsesrådgiver, 
 
at  bestyrelsen beslutter, hvorledes Reno Djurs’ stemmevægte skal anvendes ved 

valget.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Jens Meilvang og Mads Nikolajsen opstilles som kandidater, idet Reno Djurs’ stemmer 
deles 50/50. 
 
Morten Therkildsen opstilles som rådgiver.  
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Sag nr. 4Sag nr. 4Sag nr. 4Sag nr. 4----18181818    
Affaldsplan Affaldsplan Affaldsplan Affaldsplan 2019201920192019----2024202420242024    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 4.1: Notat med overvejelser om affaldsplan 
• Bilag 4.2: Forslag til tids- og procesplan 
 
Resumé: Der foreligger forslag til tids- og procesplan for tilvejebringelse af en ny af-
faldsplan 2019-2024 for Reno Djurs’ interessenter.  
 
I medfør af affaldsbekendtgørelsen1 skal kommunalbestyrelsen hvert 6. år udarbejde 
en 12-årig plan for kommunens håndtering af affald. 
 
Reno Djurs har tidligere udarbejdet fem generationer af fælles affaldsplaner for inte-
ressenterne, nemlig i henholdsvis 1996, 2000, 2004, 2009 og 2014. Den nuværende 
fælles affaldsplan er i al væsentlighed realiseret. 
 
Den nye generation af obligatoriske affaldsplaner skal gælde frem til 2024 og skal 
vedtages senest ved udgangen af 20182. Affaldsplanen skal indeholde:  
 
1) en kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen,  
2) en målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på 

affaldsområdet og 
3) en planlægningsdel med særlig fokus på planlægningens første 6 år af planperio-

den.  
 
Inden planens godkendelse skal planforslaget i offentlig høring i mindst 8 uger.  
 
Administrationen har gjort sig nogle overvejelser om tids- og procesplan.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at processen for tilvejebringelse af affaldsplan 2019-2024 drøftes.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:  
 

Planprocessen drøftes på det planlagte fællesmøde for udvalgene.  
    

        

                                                      
1
  Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. 

2  Administrationen forventer, at Miljø- og Fødevareministeriet vil udskyde tidsfristen for de 
kommunale affaldsplaner, da der endnu ikke foreligger en ny national affaldsplan, de kom-
munale affaldsplaner kan tage afsæt i. Den nationale affaldsplan afventer bl.a. en række 
endnu ikke vedtagne EU-direktiver.  
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Sag nr. 5Sag nr. 5Sag nr. 5Sag nr. 5----18181818 
Øget genanvendelse afØget genanvendelse afØget genanvendelse afØget genanvendelse af    husholdningsaffaldhusholdningsaffaldhusholdningsaffaldhusholdningsaffald    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 5.1: Nye henteordninger - debatoplæg 
• Bilag 5.2: Nye henteordninger - baggrundsnotat 
• Bilag 5.3: Miljøvurdering - notat fra DTU 
 
Resumé: Til støtte for affaldsplanlægningen fremlægges et idékatalog, der med ud-
gangspunkt i Reno Djurs’ faktiske affaldsgrundlag for dagrenovation beskriver tekniske 
og økonomiske konsekvenser ved at øge genanvendelsen af dagrenovation.  
 
I 2012 fremlagde administrationen et oplæg for bestyrelsen (sag nr. 7-12), der med 
udgangspunkt i Reno Djurs’ faktiske affaldsgrundlag for dagrenovation beskrev tek-
niske og økonomiske konsekvenser ved at øge genanvendelsen ud fra forskellige al-
ternative indsamlings- og behandlingsformer. 
 
På baggrund af, at der i løbet af 2018 skal tilvejebringes en ny affaldsplan, har admi-
nistrationen ajourført og forfinet idékataloget.  
 
Idékatalogets formål er at beskrive de tekniske og økonomiske konsekvenser for 14 
alternativer til den nuværende indsamling og behandling af dagrenovation fra Nord-
djurs og Syddjurs kommuner. Scenarierne består af forskellige systemer til opsamling 
af affald: Nye spande, 2-delte spande, ombyggede spande eller opsamling i forskel-
lige farver poser. I de scenarier, hvor affaldet opsamles i farvede poser, anvendes én 
farve for hver fraktion – poserne sorteres efterfølgende optisk på et sorteringsanlæg.   
 
Notatet angiver, hvad der i forskellige scenarier kan udsorteres til genanvendelse; op-
nåelige genbrugsprocenter (efter dansk såvel som EU regnemetode); omkostninger 
pr. husstand samt samlede, årlige driftsomkostninger.  
 
Der foreligger ikke specifikke miljøvurderinger af de enkelte alternativer i kataloget; 
men der foreligger et af DTU Miljø udarbejdet notat om væsentlige miljøforhold knyt-
tet til organisk affald samt glas, metal og plast fra husholdninger. 
 
Af den gældende nationale ressourceplan fremgår det, at ’’Med indfrielse af 2022-
målet forventes det, at EU-målet om 50 % genanvendelse i 2020 (som gennemsnit af 
potentialet) af en række fraktioner i husholdningsaffaldet kan opfyldes.’’ 
 
Det skal i denne sammenhæng nævnes, at der i EU er opnået enighed mellem Rådet, 
Parlamentet og Kommissionen om nye mål for genanvendelse af husholdningsaffald: 
 

 
 
Endvidere vil der være krav om separat indsamling af organisk husholdningsaffald fra 
2023 og krav om separat indsamling af tekstiler fra 2025.  
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De omtalte mål3 for genanvendelse af husholdningsaffald er endnu ikke formelt ved-
taget, og det står endnu åbent, på hvilken måde målene vil udmønte sig i dansk lov-
givning. 
 
På grundlag af estimeret tidsforbrug til detailplanlægning og udbud vil et nyt ind-
samlingssystem kunne idriftsættes ca. 18 måneder efter, at principbeslutning herom 
er truffet – dog afhængig af konkrete udbudsbetingelser. Der henvises i den forbin-
delse til dagsordenens sag nr. 6-18.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at der tages stilling til, om der skal arbejdes videre mod realisering af en eller flere 

af de i debatoplægget beskrevne systemløsninger, samt 
 
at der tages stilling til, om debatoplægget skal offentliggøres som led i affalds-

plan-processen.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
 
Materialet indgår i planlægningsprocessen vedrørende affaldsplan.  
    
    

        

                                                      
3
  Opmærksomheden henledes på det paradoks, at Danmark og EU for nuværende ikke an-

vender samme metode til at opgøre genanvendelsesprocenter. Efter ressourceplanens be-
regningsmetode kan den djurslandske genanvendelsesprocent for husholdningsaffald be-
regnes til 39 %, mens den efter en af EU fastsat beregningsmetode kan beregnes til 59 % 
(data fra 2016).  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 6666----18181818    
Årshjul for større og principielle udbudÅrshjul for større og principielle udbudÅrshjul for større og principielle udbudÅrshjul for større og principielle udbud    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 6: Årshjul for større og principielle udbud  

 
Resumé: Der foreligger årshjul for større og principielle udbud. 
 
Der foreligger et årshjul for større og principielle udbud, som fremlægges til bestyrel-
sens orientering. Alle EU-udbud anskues i denne sammenhæng som værende større 
og principielle.  
 
Opmærksomheden henledes på kontrakter om indsamling af dagrenovation.  
 
Al Reno Djurs’ indsamling af dagrenovation varetages af eksterne entreprenører efter 
forudgående udbud af opgaverne. Med virkning fra 1. januar 2016 er der indgået nye 
kontrakter, som udløber ved udgangen af 2019.  
 
De gældende kontrakter blev i 2017 forlænget jf. option herom. Forlængelsen skete 
efter bestyrelsens beslutning om, at der for nuværende ikke planlægges for indfø-
relse af et nyt dagrenovationssystem. 
 
Planlægning af en ny dagrenovationsordning inklusiv gennemførelse af et nyt udbud 
for indsamling må påregnes at tage ca. 1,5 år. 
 
På grund af den relativt lange planlægningshorisont anbefales det, at der relativt tid-
ligt i den resterende kontraktperiode tages stilling til, om der skal planlægges for en 
ny dagrenovationsordning til idriftsættelse i den kommende kontraktperiode.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at udbudshjulet tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Blev taget til efterretning. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 7777----18181818 
Til orientering/efterretningTil orientering/efterretningTil orientering/efterretningTil orientering/efterretning    
 
Vedlagte bilag:   
• Bilag 7.1: Notat med orienterings- og efterretningssager 
• Bilag 7.2: KL: Kursus for bestyrelsesmedlemmer i forsyningssektoren 
 
Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager 
 
Blev taget til efterretning. 

  



 

 

11

Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 8888----18181818    
Evt.Evt.Evt.Evt.    
 
Intet under dette pkt.  
 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
Kim Lykke Jensen 
Mads Nikolajsen 
Jens Meilvang  
Mette Foged 
Jørgen Ivar Brus Mikkelsen 
Niels Ole Birk 
 


