
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Vedtægt 

 
 

for 

 
 

Reno Djurs I/S  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 

I 2001 er vedtægtens § 9 ændret  

I 2005 er vedtægtens § 14 ændret  

I 2006 er vedtægtens §§ 1, 2, 6, 9 og 10 ændret  

I 2009 er ”Tilsynsrådet” redaktionelt konsekvensrettet til ”det kommunale tilsyn” 

I 2011 er vedtægtens § 9 ændret 

I 2012 er vedtægtens § 9 ændret 
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Almindelige bestemmelser 
 

 
§ 1. Interessentskabets navn er ”RENO DJURS I/S”. 
 
 Interessentskabets hjemsted er Norddjurs Kommune. 
 
§ 2. Interessenterne er i perioden til og med 31. december 2006 Ebeltoft, Grenaa Midtdjurs, Nørre 

Djurs, Rosenholm, Rougsø, Rønde og Sønderhald.  
 

Interessenterne er herefter Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. 
 
 Andre kommuner kan optages på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen og godkendes af alle til-

sluttede kommuner.  
 
§ 3. Interessentskabets formål er at etablere og drive eller indgå kontrakt om etablering og drift af 

de nødvendige anlæg for de tilsluttede kommuner til behandling af deponeringspligtigt affald, 
forbrændingspligtigt affald samt genanvendeligt affald. 

 
Det er endvidere interessentskabets formål at varetage øvrige fælleskommunale affalds- og 
genanvendelsesopgaver i bred forstand, som interessentkommunerne finder hensigtsmæssige 
at overlade til interessentskabet, idet sådanne tillægsydelser frit kan vælges til eller fra af de 
enkelte kommuner.  
 
Interessentskabet kan med bestyrelsens godkendelse indgå samarbejdsaftaler med andre 
kommuner og affaldsbehandlingsvirksomheder om behandling af affald.  

 
§ 4. Interessenterne har pligt til at levere, og interessentskabet har pligt til og eneret på at behandle 

deponeringspligtigt og forbrændingspligtigt affald.  
 
 I tilfælde, hvor det af økonomiske og/eller miljømæssige grunde skønnes hensigtsmæssigt ud 

fra en helhedsbetragtning, træffes anden aftale om affaldsbehandling mellem de enkelte kom-
muner og interessentskabet. 

 
§ 5. Overfor tredjemand hæfter interessenterne solidarisk for de for interessentskabet påhvilende 

forpligtelser. 
 
 Indbyrdes hæfter de enkelte interessenter for de af interessentskabet indgåede forpligtelser i 

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

Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning for 
interessentskabet uvedkommende forpligtelser, som måtte påhvile den enkelte interessent. 

 
§ 6. Interessentskabets øverste myndighed og ledelse er en bestyrelse.  
 

Bestyrelsen er til og med den 31. december 2006 den i valgperioden udpegede bestyrelse.  
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Herefter sammensættes bestyrelsen af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra hver interessent-
kommune. Formanden for det udvalg, som er politisk ansvarlig for affaldsområdet i hver inte-
ressentkommune, er født medlem af bestyrelsen.  
 
Medmindre bestyrelsen træffer anden beslutning, varetages posterne som bestyrelsesformand 
og –næstformand altid af formanden for det udvalg, som er politisk ansvarlig for affaldsområ-
det i de to interessentkommuner.  
 
Når halvdelen af valgperioden er gået, skifter bestyrelsesformanden og –næstformanden post. 
 
Bestyrelsesformanden i 1. valgperiode efter 1. januar 2007 vælges ved lodtrækning.  
 
Bestyrelsesmedlemmerne og disses personlige stedfortrædere udpeges af og blandt interessen-
ternes kommunalbestyrelser. 
 
Et bestyrelsesmedlems personlige stedfortræder indtræder i bestyrelsen, hvis bestyrelsesmed-
lemmet er forhindret i at deltage i et eller flere møder.  
 
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.  
 
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden skønner det påkrævet, eller når mindst to besty-
relsesmedlemmer skriftligt kræver det, jf. dog § 9. 
 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og 
kun når bestyrelsesmedlemmer fra begge interessentkommuner er repræsenteret. 
 
Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor andet ikke er udtrykkeligt fastsat. I 
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
 
Over bestyrelsesmøder føres en protokol, der ved mødernes afslutning underskrives af samtli-
ge deltagende bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 
 
Bestyrelsens formand ydes af interessentskabet et årligt honorar på 7,5 % af borgmesterlønnen 
i Norddjurs Kommune; næstformanden ydes halvdelen af bestyrelsesformandens honorar, og 
menige bestyrelsesmedlemmer ydes et årligt honorar på 2 % af borgmesterlønnen i Norddjurs 
Kommune. 

 
§ 7. Den daglige ledelse af interessentskabet forestås af en af bestyrelsen ansat direktør, der samti-

dig er sekretær for bestyrelsen. 
 
 Direktøren ansætter og afskediger det øvrige personale indenfor de af bestyrelsen fastlagte 

rammer.  
 
 Løn- og ansættelsesforhold skal være i overensstemmelse med de for kommunerne gældende 

regler.  
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§ 8. Til støtte for bestyrelsen og direktøren nedsættes en rådgivende teknikergruppe bestående af 1 
tekniker fra hver kommune udpeget af de respektive kommunalbestyrelser. 

 
Den daglige leder er formand for teknikergruppen. 

 
 

Regnskab, revision og tegningsret 
 
 
§ 9. Interessentskabets regnskabsår er sammenfaldende med det kommunale regnskabsår.  
 

Interessentskabets budget og regnskab udformes i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser. 
 
Status skal opføres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser. 
 
Årsregnskabet tillige med revisionens bemærkninger forelægges på ordinært bestyrelsesmøde i 
marts måned til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet med revisionens bemærkninger og be-
styrelsens vedtagelse sendes inden udgangen af april måned til interessenternes orientering og 
til det kommunale tilsyn inden udgangen af juni måned. 
 
Årsbudget og budgetoverslag for de kommende regnskabsår forelægges på ordinært bestyrel-
sesmøde i april måned til bestyrelsens godkendelse. Budgettet sendes inden udgangen af maj 
måned til interessenternes orientering.  
 
Det vedtagne årsbudget og flerårige budgetoverslag optages i og offentliggøres sammen med 
en af de deltagende kommuners årsbudget og budgetoverslag. Tilsvarende gælder det god-
kendte årsregnskab. 

 

§ 10. Interessentskabets regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revisionen 
har adgang til alle interessentskabets bøger, bilag og beholdninger, og har krav på at få med-
delt enhver oplysning, som måtte forlanges til bekræftelse af regnskabets rigtighed. Revisionen 
er pligtig til at føre en revisionsprotokol, hvori der efter hver revision indføres bemærkninger 
om denne. Protokollen skal forelægges på bestyrelsens møder.  

 

§ 11. Til optagelse af lån og anden gældsstiftelse samt til overdragelse af garantiforpligtelser og køb 
af fast ejendom kræves vedtagelse i interessenternes kommunalbestyrelser. De bestemmelser 
om kommunens optagelse af lån, afgivelse af garantier m.v., som Indenrigsministeriet fastsæt-
ter i medfør af loven om kommunernes styrelse, gælder tilsvarende for interessentskabet. 

 
§ 12.  Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forbindelse med den dag-

lige leder. 
 
 Bestyrelsen kan udstede fuldmagt. 
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Interessentskabets finansiering m.v. 
 
 
§ 13.  Interessentskabets anlægsudgifter finansieres ved interessentskabets optagelse af lån, indskud 

fra de deltagende kommuner samt ved den egenkapital, der løbende oparbejdes. 
 
 Interessenternes indskud eller andel i lånoptagelsen fastsættes i forhold til den enkelte kom-

munes indbyggertal i henhold til folkeregistret pr. 1. januar i det år, hvor interessenternes ind-
skud eller låneoptagelse finder sted. Indskud tilbagebetales over 15 år og forrentes med en år-
lig rente beregnet som Nationalbankens diskonto plus 2 % p.a. 

 
§ 14. Interessentskabets drifts- og kapitalomkostninger finansieres af de takster, som bestyrelsen 

fastsætter for affaldshåndteringen. Det tilstræbes, at de enkelte aktiviteter økonomisk hviler i 
sig selv. 

 
 Kommunerne er forpligtet til at betale aconto beløb kvartalsvis forud på grundlag af årsbudget-

tet for de opgaver, som selskabet udfører for kommunerne. Endelig afregning finder sted efter 
regnskabsårets udløb. 

 
 

Vedtægtsændringer og interessentskabets opløsning 

 

 
§ 15. Ændringer i nærværende vedtægt kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige deltagende kom-

muners kommunalbestyrelser samt det kommunale tilsyns samtykke.  
 
 Udtræden af interessentskabet kan ske med 1 års varsel til en 1. januar, dog tidligst 1. januar 

2005. 
 
 Såfremt udtræden vil medføre tab for interessentskabet som følge af dårlig udnyttelse af an-

lægskapaciteten eller på anden måde, kan udtræden kun ske mod fuld erstatning til interessent-
skabet fra den udtrædende kommune. Erstatningens størrelse beregnes af bestyrelsen og skal 
godkendes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser. Selv om bestyrelsen skønner, at 
interessentskabet ikke vil lide nogen tab ved en interessents udtræden, har den udtrædende in-
teressent dog ikke krav på udbetaling af nogen del af interessentskabets nettoformue.  

 
 Såfremt enighed mellem interessenterne ikke kan opnås, fastsætter det kommunale tilsyn vil-

kårene for udtræden. 
 
 Til interessentskabets opløsning kræves vedtagelse i bestyrelsen af et flertal på mindst ¾ af 

bestyrelsens medlemmer, og herudover efterfølgende vedtagelse i samtlige deltagende kom-
muners kommunalbestyrelser samt det kommunale tilsyns samtykke. Nettoformuen fordeles i 
forhold til interessenternes andel i interessentskabet. 
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Uoverensstemmelser 
 
 
§ 16. Enhver tvist i anledning af vedtægten forudsættes afgjort ved voldgift. 
 
 Voldgiftsrettens nedsættelse og kompetence fastlægges således: 
 

1. Voldgiftsretten består af tre medlemmer, hvoraf hver part udpeger et medlem. Opmanden 
udpeges af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. 

 
2. Den der ønsker voldgift, skal udpege sin voldgiftsmand, og skal ved anbefalet brev under-

rette den anden part herom. Brevet skal indeholde en angivelse af de spørgsmål, der ønskes 
forelagt voldgiftsretten og en anmodning til den anden part om at udpege sin voldgifts-
mand. Har en part ikke inden 2 uger efter modtagelse af brevet udpeget sin voldgiftsmand, 
udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. 

 
3. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig. Voldgiftsretten fastsætter rettens honorar og omkost-

ningernes fordeling mellem parterne.  
 
 

Ikrafttrædelsesbestemmelser 

 
 

§ 17. Nærværende vedtægt træder i kraft, når den er godkendt af det kommunale tilsyn og de enkelte 
kommunale bestyrelser. Den erstatter de gældende vedtægter.  
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