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Til orientering/efterretning.   
 

1. Strategisk energiplanlægning i Norddjurs Kommune 
Norddjurs Kommune har sammen med en række aktører omkring energiforsyning og 
energiforbrug igangsat udarbejdelsen af en strategisk energiplan for Grenaa by.  
 
Udgangspunktet er, at den fremtidige forsyningssituation i Grenaa er uafklaret. Det 
skyldes bl.a. at Grenaa Forbrændingsanlæg, der i dag leverer varme til Grenaa Varme-
værk og hedtvand til Grenaa Kraftvarmeværk, lukker i maj 2015, og at en kontrakt 
mellem Grenaa Kraftvarmeværk, der også leverer varme til Grenaa Varmeværk, udlø-
ber i 2017. Samtidig ses der en række muligheder for at en række andre og nye aktører 
kan indgå i varme- og energisystemet i Grenaa i de kommende år. 
 
Specielt har etableringen af et større solfangeranlæg samt planer om et biogasanlæg 
og et bioraffinaderi aktualiseret behovet for at se den fremtidige energiforsyning og 
det fremtidige energiforbrug i et strategisk perspektiv. Det åbner op for skabelsen af 
energimæssige win-win-situationer til gavn for både klimaet og for byens erhvervsliv 
og borgere. 
 
Norddjurs Kommune ’’ønsker at undersøge mulighederne for et strategisk samarbejde 
mellem de lokale energiaktører og den lokale industri med henblik på at kortlægge og 
planlægge den fremtidige energiforsyning. Projektet vil omfatte både eksisterende 
samt potentielle aktører. Tanken er at opnå et godt samarbejde til gavn for både 
myndighed, industri, energiproducenter og -forbrugere, med det mål at skabe en grøn, 
stabil og ikke mindst fleksibel energiforsyning, der også i fremtiden kan være parat til 
at udnytte evt. overskudsvarme, tilpasse sig industriens behov samt de nye lovgiv-
ningsmæssige og teknologiske muligheder.’’ 
 
Med dette udgangspunkt har nedenstående aktører i forening sendt ansøgning til 
Energistyrelsen under programmet for strategisk energiplanlægning:  

 

• Norddjurs Kommune 

• Grenaa Varmeværk A.m.b.A. 

• Verdo (ejer af Grenaa Kraftvarmeværk) 

• Grenaa Forbrændingsanlæg 

• Grenaa Biogas/Djurs Bioenergi 

• Lallemand (ejer af gærfabrikken) 

• DBH Technology A/S (Hveiti) 

• Aqua Djurs as 
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Henset til ressourcestrategiens mål om bioforgasning af organisk dagrenovation er 
det oplagt, at Reno Djurs deltager indgår i partnerskabet. Partnerskabet har tiltrådt, 
at Reno Djurs deltager.  
 

2. Ny lokalplan, kommuneplantillæg, VVM og miljøgodkendelse  
Norddjurs kommunalbestyrelse besluttede på møde den 12. november 2013 at god-
kende offentliggørelse af:  
 

• Forslag til kommuneplantillæg 22 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvur-
dering for udvidelse af deponeringsanlægget ved Glatved Strand,  

• Forslag til lokalplan 050-707 for et område til råstofindvinding, affaldshåndtering 
og deponering ved Glatved Strand, samt  

• Udkast til miljøgodkendelse for udvidelse af deponeringsanlægget hos Reno 
Djurs.  

 
Materialet er i offentlig høring frem til 16. januar 2014. Som led heri blev der afholdt 
offentligt informationsmøde den 3. december 2013.  
 
Med skyldig hensyntagen til resultatet af offentlighedsfasen forventes endelig myn-
dighedsgodkendelse af projektet at foreligge i løbet af 1. halvår 2014.  
 

3. Genbrugsstation ved Feldballe  
Bestyrelsen besluttede på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) at meddele 
bevilling på 15 mio. kr. til detailprojektering og anlæg af Feldballe Genbrugsstation, 
idet bevillingen gøres betinget af, at der mellem Syddjurs Kommune og Reno Djurs I/S 
er indgået lejekontrakt om det pågældende areal. 
 
Byrådet i Syddjurs besluttede på møde den 28. november 2013 at byggemodne arealet 
ved Feldballe med henblik på, at Reno Djurs opfører en ny genbrugsstation. Byrådets 
godkendelse af byggemodningen er tilføjet, at beslutningen om etablering af den nye 
containerplads ved Lufthavnen til erstatning af pladserne i Følle og Tirstrup hermed 
kan realiseres. 
 
Det er samtidig tilføjet, at Reno Djurs tilbydes at købe grunden til 1.900.000 kr. excl. 
moms som alternativ til den årlige leje, som er fastsat til 130.000 kr. 
 

4. Syddjurs Kommunes ejerstrategi for Reno Djurs I/S 
Byrådet i Syddjurs har den 28. november 2013 vedtaget strategier for en række sel-
skaber, herunder Reno Djurs I/S. Det fremgår af indstilingen til byrådet, at ”Målet med 
ejerstrategierne er dels at skabe en større åbenhed og gennemsigtighed omkring repræ-
sentationerne i selskaberne, og især at tydeliggøre hvilke konkrete fokusområder Byrå-
det ønsker, at selskaberne skal arbejde med.”  
 
Strategien for Reno Djurs I/S vedlægges til orientering.  
 

5. Garantiprovision 
På bestyrelsesmødet den 19. juni 2013 drøftede bestyrelsen rækkevidden af de beslut-
ninger, som er truffet af kommunalbestyrelserne i Norddjurs Kommune og Syddjurs 
Kommune om opkrævning af provision for kommunale lånegarantier.  
 
Interessentskabsformen indebærer, at Nord og Syd hæfter solidarisk for Reno Djurs 
forpligtelser, hvorved begge kommuner er garanter for Reno Djurs’ låntagning. Derved 
er der to kommuner, som agter at opkræve garantiprovision fra Reno Djurs.  
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Efter drøftelse parterne imellem er der enighed om, at garantiprovisionen deles mel-
lem Nord og Syd i overensstemmelse med hæftelsesbestemmelsen i Reno Djurs’ ved-
tægt:  
 
§ 5.§ 5.§ 5.§ 5.    Overfor tredjemand hæfter interessenterne solidarisk for de for interessentskabet på-

hvilende forpligtelser. 
          Indbyrdes hæfter de enkelte interessenter for de af interessentskabet indgåede for-

pligtelser i forhold til de enkelte interessenters indbyggertal i henhold til folkeregistret 
pr. 1. januar. 

 
Det bemærkes, at garantiprovision først udløses ved optagelse af nye lån. Baseret på 
nuværende antagelser vil der pr. medio 2015 være behov for at optage et anlægslån i 
størrelsesordenen 20 mio. kr.. 
 

6. Manuel håndtering af renovationssække 
Norddjurs og Syddjurs påklagede i sommeren 2013 et påbud fra Arbejdstilsynet, som 
bl.a. fastslog, at kommunernes plan for efterkommelse af et tidligere meddelt påbud 
vedrørende renovationssække ikke kunne betragtes som efterkommet.  
 
Arbejdsmiljøklagenævnet har med brev af 20. november 2013 oplyst, at der vil gå ind-
til 4 måneder, inden klagenævnet afgør sagen (dvs. ca. tidspunktet for sækkenes ud-
fasning).  
 
På grundlag af klagen har Arbejdstilsynet afgivet udtalelse til Miljøklagenævnet om 
sagen. I fortsættelse heraf har Miljøklagenævnet givet kommunerne lejlighed til at 
kommentere Arbejdstilsynets udtalelse, hvilket kommunerne har gjort.  
 

7. Skoletjeneste 
Artikel fra Grenaa-Bladet den 26. november 2013 vedlagt. 
 

8. SKATs inddrivelse af restancer 
Status for SKATs inddrivelse af restancer fremgår af omstående oversigt. Oversigten 
viser de restancer, som Reno Djurs i tidens løb har overdraget til Skat, samt de forelø-
bige resultater af Skats inddrivelse. 
 
Det samlede udestående udgør pt. ca. 800.000 kr., svarende til 30 % af den samlede 
oprindelige restancesum, jf. nedenstående oversigt: 
 

 


