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Fakta og baggrund for vores tømningsordninger 

Reno Djurs I/S er et fælleskommunalt interessentselskab med Norddjurs og Syddjurs 
Kommuner som interessenter og godkendt af tilsynsmyndigheden efter Styrelseslovens § 
60.  
 
Reno Djurs I/S blev dannet i 1996 med de daværende 8 kommuner på Djursland som inte-
ressenter. Ved kommunesammenlægningen i 2007 er de 8 kommuner lagt sammen til de 
nuværende Norddjurs og Syddjurs kommuner og Reno Djurs I/S er videreført med disse to 
kommuner som interessenter. Der er ca. 36.000 husstande og 14.500 sommerhuse i Reno 
Djurs I/S´ opland. Reno Djurs I/S forestår og administrerer en række affaldsordninger og 
tømningsordninger for kommunerne. 

 
Nedenfor beskrives kortfattet de fire tømningsordninger, Reno Djurs I/S forestår og admi-
nistrerer for interessentkommunerne: 
 

• Bundfældningstanke i Norddjurs og Syddjurs kommuner. Igangsat i 2005 og vide-
reført i de to kommuner efter kommunesammenlægningen i 2007. Der er ca. 
14.400 bundfældningstanke i ordningen. 

• Olie- og benzinudskillere i Norddjurs og Syddjurs kommuner.  Igangsat i 2000 og 
udvidet/videreført i de to kommuner efter kommunesammenlægningen i 2007. 
Der er ca. 210 olie- og benzinudskillere i ordningen. 

• Fedtudskillere i Norddjurs og Syddjurs kommuner. Igangsat i 2000 og udvi-
det/videreført i de to kommuner efter kommunesammenlægningen i 2007. Der er 
ca. 130 fedtudskillere i ordningen. 

• Samletanke i Syddjurs Kommune. Igangsat i 2007. Der er ca. 480 samletanke i ord-
ningen. 

 
Formålet med tømningsordningerne er, at: 

 
• Sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering og bortskaffelse af septisk slam, affald 

fra olie- og benzinudskillere, affald fra fedtudskillere og spildevand fra samletanke. 

• Borgerne får den nødvendige tømning af tankene udført. 

• Der føres regelmæssigt tilsyn med tankene af fagfolk. 
 
Formålet med, at det er Reno Djurs I/S, der i fælleskommunalt regi forestår og administre-
rer disse ordninger, er: 
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• Økonomiske og administrative stordriftsfordele, idet udbud af ordningerne og ad-
ministrationen sker på fælles grundlag og i fælles regi, der giver lavere omkostnin-
ger til administration og lavere tømningsomkostninger. Samtidig har Reno Djurs 
I/S erfaring og kompetencer i forhold til udbud og kontraktstyring på transportom-
rådet i form af indsamlingsordninger og tømningsordninger. 

• Adskillelse af myndighed og drift, idet kommunerne alene varetager de egentlige 
myndighedsopgaver i ordningerne, Reno Djurs I/S administrerer ordningerne og 
private entreprenører står for den praktiske tømning efter udbud for alle fire ord-
ninger. 

 
Kommunerne udfører således de myndighedsopgaver, der er forbundet med ordningerne, 
herunder vedtagelse af regulativer, sikring af tilslutningspligt, vedtagelse af de med ord-
ningerne forbundne gebyrer samt meddelelse af påbud, forbud, tilladelser og fritagelser 
overfor den enkelte grundejer. Reno Djurs I/S forestår udbud af den praktiske tømning af 
ordningerne og fører tilsyn med entreprenørerne samt rapporterer status for ordningerne 
og de enkelte tankes fysiske tilstand til kommunerne.  
 
For så vidt angår tømningsordningerne for olie- og benzinudskillere, fedtudskillere og sam-
letanke er opkrævningen af de kommunalt godkendte gebyrer for hver tømning delegeret 
til entreprenøren, der tømmer tankene, og svarer samtidig til den enhedspris for tømning, 
som entreprenøren er berettiget til i henhold til kontrakten med denne. Der er herved ikke 
nogen pengestrøm i disse tre ordninger mellem borgerne og Reno Djurs I/S, hvorfor ord-
ningerne ikke er optaget i interessentskabets regnskab. Ordningerne hviler økonomisk i sig 
selv med de gebyrer, entreprenøren opkræver. 
 
For så vidt angår bundfældningstanke er opkrævningen af de kommunalt godkendte geby-
rer delegeret til Reno Djurs I/S, der også afholder omkostningerne i ordningen til tømning, 
behandling af det septiske slam samt administration af ordningen. Ordningen hviler øko-
nomisk i sig selv med de opkrævede gebyrer. Ordningen er optaget selvstændigt i interes-
sentskabets regnskab, der aflægges efter årsregnskabsloven. 
 
De nærmere opgaver og ansvarsområder for hver ordning er fastlagt i kontrakter om til-
lægsydelser mellem den enkelte kommune og Reno Djurs I/S. 
 
Der foreligger kommunalt godkendt regulativ for hver af ordningerne. Regulativer for hen-
holdsvis olie- og benzinudskillere og fedtudskillere indgår selvstændigt i de kommunale 
standardregulativer for affald i henhold til affaldsbekendtgørelsens bestemmelser. 
 
Den borgerrettede information samt regulativer for ordningerne kan ses på vores hjemme-
side via følgende link: 
 
http://www.renodjurs.dk/tanke-og-udskillere 
 
Ordningerne er velfungerende, velkendte af borgerne, og har nu kørt i en lang årrække på 
Djursland. Den praktiske tømning har netop været i udbud for alle ordningerne med Reno 
Djurs I/S som kontraktholder og kontraktperioder på 4-7 år for bundfældningstanke, 4 år 
for fedtudskillere og samletanke og 2-4 år for olie- og benzinudskillere. 
 
Især for bundfældningstanke er der af hensyn til effektiv administration opbygget IT-
systemer for fakturering, kontrol og opfølgning på tanke, ruteplanlægning, varsling etc., 
der indgår som en integreret del af de systemer, der anvendes for øvrige affaldsordninger. 
Disse systemer er i øjeblikket ved at blive yderligere moderniseret og tilpasset de nye ud-
bud. 
 
 


