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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 14141414----14141414    
Regnskab for 1. kvartal 2014Regnskab for 1. kvartal 2014Regnskab for 1. kvartal 2014Regnskab for 1. kvartal 2014    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 14: Resumé af regnskab for 1. kvartal 2014 
 
Resumé: Der foreligger regnskab for 1. kvartal 2014.  
  
Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 31. marts 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 1. kvartal 2014 tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 15151515----11114444    
Optagelse Optagelse Optagelse Optagelse af anlægslånaf anlægslånaf anlægslånaf anlægslån    
 
Resumé: Anlægsaktiviteter i perioden 2014-2016 vil resultere i et behov for at optage lån på 
ca. 30 mio. kr. i 2015.  
 
Reno Djurs har planlagt en række anlægsinvesteringer i perioden 2014-2016. De pågæl-
dende anlægsinvesteringer udgøres af følgende:  
 

AnlægAnlægAnlægAnlæg    
EtableringsårEtableringsårEtableringsårEtableringsår    

    
Estim. pris Estim. pris Estim. pris Estim. pris 
(mio. kr.)(mio. kr.)(mio. kr.)(mio. kr.)    

Udskiftning af sækkestativer (pågår) 2014 10 

Ny genbrugsstation ved Feldballe 2014-2015 15 

Deponeringsanlæggets etape III 2015-2016 38 

AlleAlleAlleAlle    2014201420142014----2016201620162016    66663333    

 
Reno Djurs’ økonomi er sund. Driften balancerer, og soliditetsgraden på 78 er meget til-
fredsstillende. I øjeblikket har Reno Djurs et likviditetsoverskud på 40-80 mio. kr.. Det 
langsigtede likviditetsbudget baseret på forventede indtægter og omkostninger ser ud 
som følger:  
 
 

 
 
De planlagte anlægsomkostninger på 63 mio. kr. vil kun delvist kunne optages inden for 
rammerne af Reno Djurs’ likviditet. Der vil derfor i løbet af 2015 være behov for at optage 
et anlægslån i størrelsesordenen 30 mio. kr. 
 
Reno Djurs optog i 2000 et anlægslån på 20 mio. kr. og efterfølgende i 2002 et anlægslån 
på 10 mio. kr. Restgæld udgør pt. 2,8 mio. kr., som vil være fuldt afviklet i 2015.  
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Optagelse af lån skal godkendes af interessenterne, jf. vedtægtens § 11:  
 

Til optagelse af lån og anden gældsstiftelse samt til overdragelse af garanti-
forpligtelser og køb af fast ejendom kræves vedtagelse i interessenternes 
kommunalbestyrelser. De bestemmelser om kommunens optagelse af lån, 
afgivelse af garantier m.v., som Indenrigsministeriet fastsætter i medfør af 
loven om kommunernes styrelse, gælder tilsvarende for interessentskabet. 

 
Det skal bemærkes, at interessentkommunerne har truffet beslutning om at opkræve 
provision af kommunegarantier for nye lån, der optages af forsyningsvirksomheder. Der 
opkræves stiftelsesgebyr på 1 % af garantier til forsyningsvirksomheder indgået efter 12. 
juni 2012. Gebyret dækker stiftelsesprovision og garantiprovision til udløbet af det første 
år samt næste kalenderår. Herefter opkræves en årlig garantiprovision på 0,75 % af rest-
gælden pr. 31. december.  
 
Da Reno Djurs er organiseret som et kommunalt interessentskab, hæfter interessent-
kommunerne solidarisk for interessentskabets gæld. Det betyder, at Reno Djurs ved op-
tagelse af lån ikke kan fraskrive sig at betale den omtalte garantiprovision.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at interessenterne anmodes om at godkende, at Reno Djurs optager et anlægslån på 

op til 30 mio. kr. 
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 16161616----14141414    
HHHHåndtering af shredderaffaldåndtering af shredderaffaldåndtering af shredderaffaldåndtering af shredderaffald    ––––    nu og i fremtidennu og i fremtidennu og i fremtidennu og i fremtiden    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 16: Notatet ”Håndtering af shredderaffald – nu og i fremtiden” 
 
Resumé: Direktør Jakob Kristensen fra Stena Recycling A/S vil på bestyrelsesmødet redegø-
re for Stenas overvejelser vedrørende fremtidig håndtering af shredderaffald.   
 
I Danmark opererer to shreddervirksomheder: 
 
- H. J. Hansen Genvindingsindustri A/S (med shredderanlæg i Odense) 
- Stena Recycling A/S (med shredderanlæg i Grenaa og Roskilde) 
 
Shredderaffald fra H. J. Hansen deponeres på Odense Nord Miljøcenter, mens shredderaf-
fald fra Stena deponeres på Reno Djurs’ deponeringsanlæg. De seneste 5 år har Reno 
Djurs deponeret i alt ca. 150.000 tons shredderaffald fra Stenas to shredderanlæg. 
 
Shredderaffald er karakteriseret som farligt affald, og som følge af den egenskab har af-
faldet i en lang årrække været fritaget for statsafgifter ved deponering. I 2009 blev af-
giftsfritagelserne for farligt affald ophævet, således at der i en overgangsperiode i årene 
2012-2014 betales en reduceret deponeringsafgift på 160 kr./ton, mens fuld afgift på 475 
kr./ton indføres 1. januar 2015. 
 
Statsafgiftens fulde gennemslag i 2015 forventes at medføre markante forandringer i 
håndteringen af shredderaffald.  
 
Regeringens høringsudkast til Ressourceplan for affaldshåndtering 2013- 2018 indeholder 
følgende forventede effekter for shredderaffald i 2018 og udviklingen frem mod 2024: 
 
- I 2018 sorteres og genanvendes mere og bedre shredderaffald, højst 30 % shredderaf-

fald deponeres ubehandlet og 70 % nyttiggøres (minimum 10 % genanvendelse). I dag 
deponeres næsten alt shredderaffald.  
 

- Udviklingen frem mod 2024 forventes at indebære, at allerede deponeret shredderaf-
fald i højere grad graves op og behandles. 

 
Der foreligger et af administrationen udarbejdet notat, som opsummerer rammebetin-
gelser m.v. for disponering af shredderaffald.  
 
Direktør Jakob Kristensen fra Stena Recycling A/S vil på bestyrelsesmødet redegøre for 
Stenas overvejelser vedrørende fremtidig håndtering af shredderaffald.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at redegørelserne fra hhv. Stena Recycling A/S og administrationen tages til efter-

retning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. 17Sag nr. 17Sag nr. 17Sag nr. 17----14141414    
Samarbejdsaftale med KARA/NOVERENSamarbejdsaftale med KARA/NOVERENSamarbejdsaftale med KARA/NOVERENSamarbejdsaftale med KARA/NOVEREN    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 17: Henvendelse fra KARA/NOVEREN 
 
Resumé: Reno Djurs indgik i efteråret 2011 en et-årig samarbejdsaftale med KARA/NOVE-
REN om modtagelse af shredderaffald fra Stena Recycling i Roskilde. Aftalen er efterføl-
gende forlænget til udgangen af 2014 eller op til 25.000 tons. KARA/NOVEREN anmoder 
ved brev af 6. maj 2014 om yderligere forlængelse af aftalen.  
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 28. september 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.  
 
Samarbejdsaftalen blev indgået med I/S KARA/NOVEREN den 15. november 2011. I afta-
lens etårige løbetid modtog Reno Djurs I/S 9.780 tons shredderaffald fra Stena Recycling. 

 
KARA/NOVEREN anmodede i efteråret 2012 Reno Djurs om forlængelse af aftalen. Be-
styrelsen besluttede ved den lejlighed at forlænge aftalen til 1. juli 2013. Frem til denne 
dato har Reno Djurs I/S modtaget i alt 11.632 tons shredderaffald fra Stena Recycling.   
 
I sommeren 2013 anmodede KARA/NOVEREN om endnu en forlængelse af aftalen. Be-
styrelsen besluttede ved den lejlighed at forlænge aftalen til udgangen af 2014 og i alt 
25.000 tons (hvad der kommer først).  
 
Mængdegrænsen på 25.000 tons nås i løbet af denne sommer. På den baggrund har KA-
RA/NOVEREN den 6. maj 2014 fremsendt fornyet ansøgning om forlængelse af samar-
bejdsaftalen. Som det fremgår af KARA/NOVERENs henvendelse ønsker selskabet en 
samarbejdsaftale med Reno Djurs frem for selv at etablere behandlingskapacitet til af-
faldet. 
 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen tager stilling til spørgsmålet om forlængelse af samarbejdsaftalen 

med KARA/NOVEREN.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning: 
    
Aftalen forlænges til 2016 uden mængdebegrænsning, idet det forudsættes, at affaldet 
oparbejdes i overensstemmelse med hensigten i regeringens ressourcestrategi.  
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Sag nr. 18Sag nr. 18Sag nr. 18Sag nr. 18----11114444    
FFFFremtidens dagrenovationsordningremtidens dagrenovationsordningremtidens dagrenovationsordningremtidens dagrenovationsordning    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 17.1: Reno Djurs’ høringssvar til Ressourceplan for affaldshåndtering 

• Bilag 17.2: Overvejelser om et nyt dagrenovationssystem (notat af 5. december 2012) 

• Bilag 17.3: Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager 

• Bilag 17.4: Forbrænding eller bioforgasning af organisk dagrenovation? 

• Bilag 17.5: Præsentation af Niels Christian Holm, Rambøll 

• Bilag 17.6: Det Miljøøkonomiske Råds delrapport vedr. Ressourcestrategien 

• Bilag 17.7: Spørgsmål fra Mads Nikolajsen 

• Bilag 17.8: Præsentation fra Haderslev 
 
Resumé: Sagen blev udsat på sidste møde. Der foreligger materiale vedrørende udvidelse af 
husstandsindsamling med hhv. emballager og organisk affald. 
    
Sagen var på dagsordenen på sidste bestyrelsesmøde, hvor sagen blev udsat.  
 
Mads Nikolajsen har efterfølgende stillet spørgsmål om øget indsamling af genanvende-
lige materialer på Djursland. Der henvises til selvstændigt notat med spørgsmål og svar.  
 
Sagsredegørelsen fra sidste bestyrelsesmøde gengives i det følgende:  
 
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.  
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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:    
    
Et flertal af bestyrelsen ønsker for nuværende ikke at supplere husstandsindsamlingen med 
yderligere en beholder.  
 
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. 11119999----14141414    
Principper for fremme af direkte genbrug på genbrugsstationernePrincipper for fremme af direkte genbrug på genbrugsstationernePrincipper for fremme af direkte genbrug på genbrugsstationernePrincipper for fremme af direkte genbrug på genbrugsstationerne    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 19: Notat: Principper for fremme af direkte genbrug på genbrugsstationerne 
 
Resumé: Der foreligger notat med beskrivelse af udvalgte principper for fremme af direkte 
genbrug på genbrugsstationerne.  
  
I forslaget til affaldsplan (sag nr. 20-14) er der bl.a. indsat målsætninger om fremme af 
direkte genbrug på genbrugsstationerne. Der foreslås i planen følgende initiativer: 
 

• Evaluering af effekt, service og økonomi ved nuværende ordning for direkte genbrug 
på genbrugsstationerne. 

• Vurdere alternative muligheder for øget direkte genbrug på genbrugsstationerne. 
 
I den nuværende situation kan borgere aflevere brugbare produkter i genbrugscontaine-
ren på genbrugsstationerne, hvorfra andre borgere frit kan tage de effekter, de kan 
bruge. Genbrugscontainerne benyttes flittigt, uden at der dog føres statistik over, 
hvor mange effekter, der skifter ejermand og får nyt liv efter en tur i genbrugscontaine-
ren. 
 
Det er administrationens vurdering, at ordningens grundlæggende princip – nem og gratis 
udveksling af brugbare effekter blandt borgerne – er sundt og godt.  
 
Administrationen finder det nyttigt med en tilkendegivelse fra bestyrelsen om princip-
perne for direkte genbrug. Der foreligger notat med beskrivelse af andre modeller for 
fremme af direkte genbrug.  

 
Direktionen indstiller,  
 
at principper for direkte genbrug drøftes.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Der fremlægges på næste møde oplæg til optimering af den nuværende ”klunserordning”.  
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Sag nr. 20Sag nr. 20Sag nr. 20Sag nr. 20----11114444    
Affaldsplan 2014Affaldsplan 2014Affaldsplan 2014Affaldsplan 2014----2024202420242024    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 20.1: Sammenfatning af forslag til Affaldsplan 2014-2024 

• Bilag 20.2: Forslag til Affaldsplan 2014-2024 
 
Resumé: Der foreligger forslag til fælles affaldsplan 2014-2024 for Reno Djurs’ interessen-
ter. Planen skal i offentlig høring inden endelig vedtagelse i interessentkommunerne.   
 
I medfør af affaldsbekendtgørelsen1 skal kommunalbestyrelsen hvert 6. år udarbejde en 
12-årig plan for kommunens håndtering af affald. 
 
Reno Djurs har tidligere udarbejdet fire generationer af fælles affaldsplaner for interes-
senterne, nemlig i henholdsvis 1996, 2000, 2004 og 2009. Den nuværende fælles affalds-
plan er i al væsentlighed realiseret. 
 
Den nye generation af obligatoriske affaldsplaner skal gælde frem til 2024 og skal ifølge 
udmelding fra Miljøministeren vedtages senest den 1. oktober 2014. Affaldsplanen skal 
indeholde:  
 
1) en kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen,  
2) en målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på af-

faldsområdet og 
3) en planlægningsdel med særlig fokus på planlægningens første 6 år af planperioden.  
 
Med henblik på endnu en gang at tilvejebringe en fælles affaldsplan for kommunerne på 
Djursland har Reno Djurs i samarbejde med kommunernes teknikere udarbejdet et forslag 
til fælles affaldsplan.  
 
I medfør af affaldsbekendtgørelsen skal det inden planens godkendelse offentliggøres, at 
forslag til affaldsplan foreligger, samt at der inden for en frist på mindst 8 uger efter of-
fentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag. Reno Djurs vil forestå 
annoncering og offentliggørelse. 
 
Efter høringen vil Reno Djurs behandle de indkomne bemærkninger og herefter fremlæg-
ge et forslag til endelig affaldsplan for bestyrelsen og efterfølgende interessentkommu-
nerne, jf. den foreliggende procesplan, som bestyrelsen godkendte på sidste bestyrel-
sesmøde. Affaldsplanen skal vedtages af den enkelte kommune, før den har gyldighed i 
kommunen. 
 
Direktionen indstiller,  
 
at forslag til affaldsplan 2014-2024 fremsendes til interessentkommunernes god-

kendelse af, at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger. 
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Planen godkendtes med de faldne bemærkninger. 
 
Et flertal af bestyrelsen ønsker for nuværende ikke at supplere husstandsindsamlingen med 
yderligere en beholder.  
 
Mads Nikolajsen og Kim Lykke Jensen foreslår obligatorisk husstandsindsamling af metal 
og plast (9 x/år) fra 2015 i en særskilt beholder.        

                                                      
1
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 22221111----14141414 
Til Til Til Til orientering/efterretningorientering/efterretningorientering/efterretningorientering/efterretning    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 21: Notat med orienterings- og efterretningssager 
  
Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager. 
 
Notatet toges til efterretning. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 22222222----14141414    
Evt.Evt.Evt.Evt.    
 
Intet under dette pkt.  
 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
Per Dalgaard 
Niels Ole Birk 
Kim Lykke Jensen 
Hans Christian Baltzer 
Jens Meilvang 
Mads Nikolajsen 
 
 


