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Til orientering/efterretning.   
 

1. Samarbejdsaftaler om affaldsforbrænding 
Mads Nikolajsen har bedt om, at bestyrelsen orienteres om lukningen af Grenaa 
Forbrændingsanlæg og overgangen til forbrænding i Århus, herunder om samar-
bejdsaftalen om affaldsforbrænding mellem Reno Djurs og Aarhus Kommune.  
 
Der foreligger et notat (bilag 30.2), der redegør for samarbejdsaftalerne og histo-
rikken bag.   
 

2. Strategisk energiplanlægning i Norddjurs Kommune 
Administrationen orienterede i december 2013 bestyrelsen om, at Norddjurs Kom-
mune 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 blandt andet, at Grenaa Forbrændingsanlæg, der i dag leverer varme til Grenaa 
Varmeværk og hedtvand til Grenaa Kraftvarmeværk, lukker i maj 2015, og at en kon-
trakt mellem Grenaa Kraftvarmeværk, der også leverer varme til Grenaa Varmeværk, 
udløber 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. 
 
I medfør af projektoplægget ønsker Norddjurs Kommune ’’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 og-
så i fremtiden kan være parat til at udnytte evt. overskudsvarme, tilpasse sig indu-
striens behov samt de nye lovgivningsmæssige og teknologiske muligheder.’’ 
 
I projektet, som er støttet af Energistyrelsen, deltager følgende parter:  

 
• Norddjurs Kommune 
• Grenaa Varmeværk A.m.b.A. 
• Verdo (ejer af Grenaa Kraftvarmeværk) 
• Grenaa Forbrændingsanlæg 
• Grenaa Biogas/Djurs Bioenergi 
• Lallemand (ejer af gærfabrikken) 
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• DBH Technology A/S (Hveiti) 
• Aqua Djurs as 
• Reno Djurs I/S  

 
Der foreligger endnu ikke en afklaring af, hvorledes den fremtidige energiforsyning i 
Grenaa skal tilrettelægges. Den af energistyrelsen støttede del af projektet forventes 
afrapporteret i efteråret 2014.  
 
Der er mellem Grenaa Varmeværk og Djurs Bioenergi tiltrådt en hensigtserklæring 
om, at biogas fra Djurs Bioenergi vil kunne få 1. prioritet i fjernvarmeforsyningen, 
såfremt der etableres et biogasanlæg ved Grenaa. Reno Djurs er i dialog med Djurs 
Bioenergi med henblik på at afklare, om --- og i givet fald under hvilke tekniske og 
økonomiske vilkår - organisk dagrenovation vil kunne indgå i biogasproduktionen.  
 

3. Udskiftning af renovationssække 
Udskiftningen af renovationssække med spande blev planmæssigt afsluttet ved 
udgangen af maj 2014. Med udskiftningen er der uddelt i alt 20.959 beholdere 
(17.639 stk. 140 l-beholdere og 3.320 stk. 240 l-beholdere). Endvidere er 4.519 
sækkestativer afhentet efter ønske fra grundejere. 
 
De samlede omkostninger i forbindelse med erstatning af sækkestativer med span-
de er opgjort til 8.238.000 kroner. Til grund for beslutningen om at udfase sække-
ne var omkostningen estimeret til ca. 12 mio. kroner.  
 

4. Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 
Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 er endeligt vedtaget i form af vej-
ledning nr. 4, 2014 fra Miljøstyrelsen, udgivet i maj 2014.  
 
Miljøstyrelsens notat med foretagne ændringer er vedlagt (bilag 30.4). 
 
I den endelige udgave er det blandt andet blevet præciseret, at målet om 50 % 
genanvendelse af husholdningsaffaldet er et nationalt mål. Målet er vejledende 
for kommunerne, hvilket betyder, at hver enkelt kommune forventes at planlæg-
ge ordningerne, så der samlet nationalt indsamles 50 % eller derover til genan-
vendelse, idet det bemærkes, at der kan være en vis variation i potentialet fra 
kommune til kommune.  
 
Det er ligeledes blevet præciseret, at det forventes, at kommunerne i langt de fle-
ste tilfælde kun kan nå 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, hvis der 
etableres ordninger for det organiske affald i dele af kommunen, fx i enfamiliebo-
liger.  
 
Administrationen vil for god ordnes skyld tilføje, at en vejledning fra en styrelse 
ikke er en bindende retsregel.  

 
5. 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 fore-
løbige resultater af SKATs inddrivelse. 
 
Det samlede udestående udgør 1,28 mio. kroner efter 1. halvår 2014, svarende til 35 % 
af den samlede oprindelige restancesum, jf. omstående oversigt: 
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