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Til orientering/efterretning.   
 

1. Godkendelse af affaldsplan 
Affaldsplan 2014-2024 er godkendt af begge kommuners kommunalbestyrelser. 
Planen blev godkendt i Norddjurs den 18. november 2014 og i Syddjurs den 26. no-
vember 2014.  
 

2. Godkendelse af lånoptagelse 
Reno Djurs’ anmodning om godkendelse af optagelse af lån er godkendt af begge 
kommuners kommunalbestyrelser. Anmodningen blev godkendt i Norddjurs den 
18. november 2014 og i Syddjurs den 26. november 2014. 
 
Begge kommuner har i godkendelsen af lånoptagelsen forudsat, at Reno Djurs be-
taler garantiprovision til kommunen efter vedtagne principper.  
 

3. Miljøstyrelsens ’’Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi’’ 
I finansloven for 2014 er der afsat 50 mio. kr. årligt i 2014-2017 til gennemførelse 
af initiativer til understøttelse af målsætningen i ressourcestrategien om 50 % 
genanvendelse af husholdningsaffald i 2022.  
 
Indtil videre har Miljøstyrelsen opslået en 10 mio. kr. stor tilskudspulje for projek-
ter om genanvendelse af husholdningsaffald (’’Pulje til implementering af rege-
ringens ressourcestrategi’’). Puljen fokuserer på projekter om genanvendelse af en 
eller flere af affaldstyperne organisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, træ- og me-
talaffald fra husholdningsaffaldet.  
 
Der kan gives op til 100 % tilskud og 0,1 --- 1,5 mio. kr. pr. projekt. Projektlederen 
skal være fra en kommune, et forsynings- eller affaldsselskaber, og projektet skal 
have mindst én kommune som deltager.  
 
Ved vurderingen af projektideen lægges der vægt på ideens betydning for at nå 50 
% genanvendelse af husholdningsaffaldet, fremme af samarbejde på tværs af 
kommuner, skabe vidensgrundlag for kommunalt arbejde med øget genanvendel-
se af husholdningsaffald, samt om ideen fremmer vidensdeling og erfaringsud-
veksling mellem aktørerne på affaldsområdet. 
 
I opslaget er der givet en del eksempler på relevante projekter, som ville kunne 
søge tilskud fra puljen, og det omfatter både undersøgelser, analyser, pilotprojek-
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ter og informationskampagner. Opslaget fremhæver også adskillige projekttyper, 
som ikke kan søge tilskud under den nye pulje, herunder erhvervsteknologiprojek-
ter, projekter med et kommercielt sigte eller projekter med et udelukkende lokalt 
fokus, hvor viden eller erfaringer ikke kan overføres til andre områder. 
 
Reno Djurs har med nedenstående 3 projekter været ansøger/medansøger til pul-
jen, der havde ansøgningsfrist den 28. november 2014: 
 

• ’’Uforløste potentialer på genbrugsstationerne’’ (bilag 40.2) 
Ansøger og projektleder:  Reno Djurs  
Medansøger:   Randers Kommune 
 

• ’’Øget genanvendelse i bringeordninger’’ (bilag 40.3) 
Ansøger og projektleder:  Reno Djurs  
Medansøger:   Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune 
 

• ’’Bedre sortering af træ til genanvendelse på genbrugsstationer’’ (bilag 40.4) 
Ansøger og projektleder:  Vestforbrænding 
Medansøger:   Reno Djurs 

 
4. Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet 

På baggrund af en borgers klage over Norddjurs Kommunes godkendelse af udvi-
delsen af Reno Djurs’ deponeringsanlæg (etape III) har Natur- og Miljøklagenæv-
net den 23. oktober 2014 truffet afgørelse efter planloven.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet afviser at realitetsbehandle klagen over Norddjurs 
Kommunes afgørelse af 17. juni 2014 om vedtagelse af lokalplan 050-707, idet 
klagen ikke indeholder retlige spørgsmål efter planloven om denne afgørelse. 
 
Nævnet vil senere vurdere klagen over kommunens miljøgodkendelse i en selv-
stændig afgørelse. 
 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er vedlagt som bilag 40-5. 
 

5. Shredderaffald fra Stena i Grenaa 
Administrationen orienterede på sidste bestyrelsesmøde om, at Reno Djurs den 
18. september 2014 ophørte med at modtage shredderaffald fra Stena i Grenaa, 
da analyser af affaldet viste overskridelser af grænseværdien for PCB.  
 
Den 26. september 2014 fastsatte Miljøstyrelsen over for Stena vilkår om, at de-
ponering af shredderaffald kunne genoptages, hvis 3 nye ’’hurtiganalyser’’ viste 
overholdelse af grænseværdien. Samtidig fastsatte Miljøstyrelsen krav om, at der 
skulle udtages ny komplet analyse, idet tidsfristen for denne analyse (som er 
tidskrævende) blev fastsat til den 24. november 2014.  
 
Den 29. september 2014 fastsatte Miljøstyrelsen over for Reno Djurs vilkår om, at 
Reno Djurs kunne modtage shredderaffald fra Stena, hvis det blev holdt adskilt 
fra andet affald i perioden indtil nye analyseresultater forelå. Endvidere skulle Re-
no Djurs, hvis resultaterne for den nye komplette analyse viste, at betingelserne 
for deponering af affaldet ikke var opfyldt, sikre, at affaldet blev fjernet til de-
struktion på fx NORD (det forhenværende Kommunekemi). 
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Med henblik på, at Reno Djurs kunne modtage shredderaffald i analyseperioden 
uden at påtage sig en betragtelig økonomisk risiko, stillede Stena bankgaranti for 
deponeringen i analyseperioden. Deponering blev på det grundlag genoptaget den 
14. oktober 2014. 
 
Den 24. november fremsendte Stena analysedata, der viste overholdelse af græn-
seværdierne for PCB. Efter korrespondance om analysemetoder anerkendte Miljø-
styrelsen den 2. december 2014, at affaldet overholder grænseværdierne. På det 
grundlag har Reno Djurs accepteret at modtage shredderaffald fra anlægget i 
Grenaa på ’’normale’’ vilkår, ligesom Reno Djurs har frigivet bankgarantien. 

 
6. SKATs inddrivelse af restancer 

Status for SKATs inddrivelse af restancer fremgår af omstående oversigt. Over-
sigten viser de restancer, som Reno Djurs i tidens løb har overdraget til SKAT, 
samt de foreløbige resultater af SKATs inddrivelse. 
 
Det samlede udestående udgør 1,4 mio. kroner efter 3. kvartal 2014, svarende til 
40 % af den samlede oprindelige restancesum, jf. nedenstående oversigt: 
 

 

 

 

 


