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Til orientering/efterretning.   
 

1. Udbud af tømning af olie- og benzinudskillere 
I overensstemmelse med årshjulet for udbud, som blev fremlagt på sidste besty-
relsesmøde, er administrationen i færd med at forberede udbud af tømning af 
olie- og benzinudskillere samt fedtudskillere: 

 

Tømning af olieTømning af olieTømning af olieTømning af olie----    og benzinudskillereog benzinudskillereog benzinudskillereog benzinudskillere    
    

Nuværende kontraktholder 
 

ISS Kloak- & Industriservice A/S 

Kontraktstart 
 

1. januar 2014 

Kontraktudløb 
 

31. december 2017 

Frist for option om forlængelse 
 

Blev i 2015 forlænget til 31. december 
2017  

Ny entrepriseperiode efter forlængelse 
og nyt udbud starter 

1. januar 2018 

Indgåelse af ny kontrakt senest 
 

1. oktober 2017 

Udbudsbekendtgørelse og –materiale 
klar senest 

1. juli 2017 

 
 

2. Fremtidig anvendelse af deponiområde  
Reno Djurs er desværre havnet i en konflikt mellem to myndigheders forskellige 
opfattelser af den fremtidige anvendelse af arealet, der er hjemsted for depone-
ringsanlæggets etape III.  
 
Norddjurs Kommunes lokalplan 050-707 fra 2014 fastslår, at deponi-området skal 
efterbehandles til naturområde. Det skal ske ved, at opfyldte deponeringsenheder 
slutafdækkes med næringsfattig mineraljord og stærkt kalkholdig overjord fra 
området, hvorved nye overdrevsområder etableres efterhånden som deponeringen 
afsluttes.  
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På baggrund af hensigten om, at arealet efterbehandles til naturområde, påreg-
ner lokalplanen ophævelse af landbrugspligten på matr.nr. 2k, Glatved By, Hoed. 
 
Landbrugspligten blev i 2003 tinglyst på arealet af den daværende Jordbrugskom-
mission for Århus Amt. I medfør af tinglysningen skal arealet afhændes til sam-
menlægning med et landbrug senest et år efter, at anvendelsen til deponi er op-
hørt, dog senest den 1. april 2033.  
 
Administrationen har bedt Miljø- og Fødevareministeriet, som administrerer land-
brugsloven, om at ophæve den forældede deklaration. Miljø- og Fødevareministe-
riet vil imidlertid ikke ophæve landbrugspligten og fastholder, at arealet skal tilba-
geføres til landbrugsformål. 
 
Administrationen er i dialog med Norddjurs Kommune om sagen.  
 

3. Shredderaffald 
Administrationen vil på mødet give en status for (mellem)deponering af shredder-
affald.   
 

4. Recertificering 
Reno Djurs var i dagene 3.-5. maj 2017 under audit fra DNV GL for vurdering af, om 
Reno Djurs’ ledelsessystem for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet lever op til standar-
derne, samt for at ’’evaluere ledelsessystemets effektivitet mht. sikring af organi-
sationens evne til at nå opstillede mål og opfylde relevante lov-, myndigheds- og 
kontraktkrav’’. 
 
Reno Djurs opnåede endnu en gang at blive certificeret efter følgende standarder:  
 
- ISO 9001  (kvalitet) 
- ISO 14001  (miljø) 
- EMAS  (miljø) 
- OHSAS 18001  (arbejdsmiljø) 
- AT’s Bekendtgørelse 1193 (arbejdsmiljø) 
 

5. SKATs inddrivelse af restancer 
Den øjeblikkelige status for SKATs inddrivelse af Reno Djurs’ restancer fremgår af 
omstående oversigt. Oversigten viser de restancer, som Reno Djurs i tidens løb har 
overdraget til SKAT, samt de foreløbige resultater af SKATs inddrivelse. 
 
Pr. primo juni 2017 udgør det samlede udestående 1 mio. kroner, svarende til 17 % 
af den samlede oprindelige restancesum, jf. omstående oversigt: 
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