
 

 

 

 

 

 

 

 

   
Bestyrelsesmøde den 13. juni 2012 
Udskrift af beslutningsprotokol 

    
    
    
  

Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:    
 
12-12 Til orientering/efterretning 
13-12 Regnskab for 1. kvartal 2012 
14-12 Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække 
15-12 Henvendelse om øget åbningstid på genbrugsstationerne 
16-12 Orientering om deponeringsanlæggets etape III 
17-12 Evt.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 11112222----12121212    
Til orientering/efterretning.Til orientering/efterretning.Til orientering/efterretning.Til orientering/efterretning.    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 12.1: Notat med orienterings- og efterretningssager 

• Bilag 12.2: RenoSam-artikel 
  
Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager. 
 
Notatet toges til efterretning.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 13131313----12121212    
Regnskab for 1. kvartal 2012Regnskab for 1. kvartal 2012Regnskab for 1. kvartal 2012Regnskab for 1. kvartal 2012....    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 13: Resumé af regnskab for 1. kvartal 2012 
 
Resumé: Der foreligger regnskab for 1. kvartal 2012. 
 
Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2012 for Reno Djurs I/S’ 
 

• Basisydelser 

• Dagrenovation 

• Genbrugsstationer 

• Tømningsordning for bundfældningstanke 
 
Kvartalsregnskabet, som direktionen anser for tilfredsstillende, giver ikke anledning til 
særlige bemærkninger eller korrigerende handlinger.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at regnskabet for 1. kvartal 2012 tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.    
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 14141414----12121212    
AAAArbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække.rbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække.rbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække.rbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække.    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 14.1: Mødereferat 

• Bilag 14.2: Notat: Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække.  
 
Resumé: Foranlediget af særlige arbejdsmiljømæssige udfordringer ved håndtering af reno-
vationssække anbefales det, at der i planlægningen af et nyt dagrenovationssystem stiles 
mod udfasning af sække som en del af basisrenovationssystemet.  
 
Skraldemænd fra MiljøTeam har rettet henvendelse til bestyrelsesformanden vedrørende 
en række særlige arbejdsmiljømæssige udfordringer knyttet til renovationssækkene. På 
baggrund heraf har bestyrelsesformanden afholdt møde med repræsentanter for Miljø-
Team, hvor skraldemændene kunne redegøre nærmere for problematikken. Referat af 
mødet er vedlagt som bilag 14.1.  
 
I spørgsmålet om håndtering af renovationssække har bestyrelsesmedlem Tom Bytoft 
endvidere i mail af 15. maj 2012 stillet følgende forslag: 
 

Ud fra miljøhensyn, og af hensyn til renovatørenes arbejdsmiljø og sikkerhed, 
vil det være en god ide at udfase plastiksække. I Renodjurs bruges rigtig man-
ge tons plastik, og dette afbrændes og er med til at påvirke vort miljø. Samti-
dig udgør plastiksække en sikkerheds risiko, da plastik er let gennemtrænge-
ligt, og skarpe genstande nemt kan stikke igennem, dette har pt. medført et 
påbud fra Arbejdstilsyns påbud om brug af "stikbukser", hvilket også er en ar-
bejdsmiljøgene for renovatørenes i sommermånederne. Derfor vil jeg foreslå: 
 
A. At plastiksække udskiftes med parpirsække, i lighed med Randers kommu-
ne  
B. At plastiksække udskiftes med 140 l containere, og sække ikke er et tilbud i 
Reno Djurs  
C. At sække langsom udfases, således at der ved nye kunder udelukkende til-
bydes container løsning 

 
Desuden foreligger der i mail af 19. maj 2012 spørgsmål fra bestyrelsesmedlem Mads Ni-
kolajsen:  
 

I tilknytning til Toms forslag om afskaffelse af plastsække: Kan vi på næste 
bestyrelsesmøde få en orientering om hvad der er sket af arbejdsska-
de/stikskade ved indsamling af affaldssække, og situationen med arbejdstøj. 
 

Administrationen har i et notat, som er vedlagt dagsordenen, redegjort for en række 
aspekter relateret til håndtering af affaldssække.  
 
Det fremgår af Arbejdstilsynets vejledning om indretning og brug af dagrenovationssy-
stemer (At-vejledning D.2.24), at affaldssække kan benyttes. Blandt Reno Djurs’ renova-
tører er der ikke en fælles opfattelse af, at spande er at foretrække for sække.  
 
Arbejdstilsynet tilkendegiver, at de største arbejdsmiljøproblemer ved indsamling af dag-
renovation, nemlig stik- og skæreskader, knytter sig til sækkesystemer. Dette må imid-
lertid ikke forveksles med, at alle arbejdsmiljømæssige udfordringer ved indsamling af 
dagrenovation kan elimineres ved udskiftning af sække med spande.   
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Spørgsmålet om eventuel udfasning af sække bør ses i sammenhæng med bestyrelsens 
beslutning om at arbejde mod en ny dagrenovationsordning med øget genanvendelse, 
herunder ved separat indsamling af organisk affald. 
 
En ny ordning vil indebære, at der skal opstilles nye beholdere hos borgerne i form af fx 
spande med et eller flere kamre til forskellige affaldsfraktioner. 
 
Det vil være særdeles uhensigtsmæssigt allerede nu at igangsætte udskiftning af eksi-
sterende sækkestativer med spande, når den fremtidige dagrenovationsløsning endnu ik-
ke er fastlagt. Med udskiftning af sække til spande i det nuværende dagrenovationskon-
cept vil der være risiko for en fejlinvestering på et tocifret millionbeløb. 
 
Da Arbejdstilsynet imidlertid tilkendegiver, at de fleste arbejdsmiljøproblemer ved ind-
samling af dagrenovation knytter sig til sækkesystemer, vurderes det, at en ny dagreno-
vationsordning, som under alle omstændigheder vil kræve systemtilpasninger hos bor-
gerne, mest hensigtsmæssigt baseres på spande.  
 
Planlægningen af en ny dagrenovationsordning bør derfor tage udgangspunkt i, at der 
benyttes et rent spandesystem. Dog bør der fortsat være mulighed for, at ekstrasække, 
julesække og snesække kan benyttes. 
 
På bestyrelsesmødet i marts 2012 fremlagde administrationen en plan for processen fra 
principbeslutning til idriftsættelse af et nyt dagrenovationskoncept. Notatet konkludere-
de, at der fra principbeslutning om et nyt system til idriftsættelse skal påregnes et forløb 
på ca. halvandet år. På baggrund heraf er det administrationens vurdering, at et nyt dag-
renovationssystem, som samtidig udfaser renovationssækkene, tidligst vil kunne idrift-
sættes i 2014.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at der i den igangværende planlægning af et nyt dagrenovationssystem stiles mod et 

spandebaseret system,  
 
at der herved stiles mod at udfase renovationssække som en del af basisrenovations-

systemet, idet det dog forudsættes, at der i et fremtidigt system fortsat vil kunne 
benyttes sække til særlige formål – fx ekstrasække, julesække og snesække,  

 
at  et nyt dagrenovationssystem, som udfaser renovationssækkene som en del af ba-

sisrenovationssystemet, planlægges til idriftsættelse i 2014,  
 
at der i perioden frem til udfasning af sækken som basisløsning fortsat anvendes 

sække af plast,  
 
at der med henblik på at eliminere nye brugeres risiko for at fejlinvestere i renovati-

onsstativer indføres et øjeblikkeligt stop for tilmelding af sækkeløsninger, med 
mindre individuelle hensyn kan begrunde en sækkeløsning.  

    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. Tom Bytoft tager forbehold, idet han ønsker hurtigere udfasning af 
sækkene.    
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 15151515----11112222    
Henvendelse om øget åbningstid på genbrugsstationerne.Henvendelse om øget åbningstid på genbrugsstationerne.Henvendelse om øget åbningstid på genbrugsstationerne.Henvendelse om øget åbningstid på genbrugsstationerne.    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 15.1: Henvendelse fra Nimtofte og omegns Erhvervs Klub 

• Bilag 15.2: Udvidelse af genbrugsstationernes åbningstider. Økonomisk vurdering 
 

Resumé: Nimtofte og omegns Erhvervs Klub beder om, at genbrugsstationernes åbningsti-
der øges, så de svarer til byggemarkedernes åbningstider. Da øgede åbningstider imidlertid 
fortrinsvis vil belaste husholdningernes gebyrer, anbefales det at fastholde de nuværende 
åbningstider, som i al væsentlighed må betragtes som accepterede af størstedelen af bru-
gerne.  
 
Nimtofte og omegns Erhvervs Klub har med brev af 20. april 2012 rettet henvendelse til 
Reno Djurs med opfordring om at øge genbrugsstationernes åbningstider. Henvendelsen 
er vedlagt som bilag.  
 
Administrationen vil indledningsvis bemærke, at der siden de nuværende åbningstiders 
fastlæggelse i 20011 har været meget få henvendelser (mindre end en håndfuld) om, at 
åbningstiderne er utilfredsstillende.   
 
Genbrugsstationernes åbningstider er først og fremmest fastsat under hensyntagen til, 
at husholdningerne er genbrugsstationernes primære brugergruppe. Ligeledes er det 
husholdningerne, som udgør det primære økonomiske grundlag for ordningen.  
 
Administrationen har i et notat redegjort nærmere for tilrettelæggelsen af genbrugssta-
tionernes åbningstider, herunder for de økonomiske konsekvenser ved at øge disse.  
 
På baggrund af redegørelsen indstiller direktionen,  
 
at der ikke foretages ændringer genbrugsstationernes åbningstider.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.    
 
        

        

                                                      
1
  I den forbindelse bemærkes det, at åbningstiderne på Ebeltoft Genbrugsstation pr. 1. janu-

ar 2010 blev ændret, så åbningstiderne blev identisk med åbningstiderne på Grenaa og 
Drammelstrup genbrugsstationer.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 16161616----12121212    
Idéfase forud for etablering af Idéfase forud for etablering af Idéfase forud for etablering af Idéfase forud for etablering af deponeringsanlægdeponeringsanlægdeponeringsanlægdeponeringsanlæggets etape IIIgets etape IIIgets etape IIIgets etape III. . . .     
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 16.1: Annoncering af debatoplæg og informationsmøde 

• Bilag 16.2: Debatoplæg 
 
Resumé: Norddjurs Kommune gennemfører i øjeblikket idéfase vedr. den kommende udvi-
delse af Reno Djurs’ deponeringsanlæg. Der afholdes i den forbindelse offentligt informati-
onsmøde den 13. juni på Hoed Kro. 
 
Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet i december 2011 at igangsætte udarbejdel-
sen af et projektforslag og en ”myndighedspakke” til Norddjurs Kommune som grundlag 
for etablering af deponeringsanlæggets etape III. Dette arbejde pågår.  
 
En udvidelse af deponeringsanlægget er VVM-pligtig. Som led i gennemførelsen af et 
VVM-forløb skal der bl.a. indkaldes idéer og forslag fra borgerne.  
 
Norddjurs Kommune gennemfører offentlig idéfase frem til 27. juni 2012. Samtidig har 
Norddjurs Kommune indkaldt til et offentligt informationsmøde om projektet, som af-
holdes den 13. juni 2012 kl. 18-21 på Hoed Kro.  
 
Der foreligger et debatoplæg (vedlagt dagsordenen), som er udarbejdet i fællesskab af 
Norddjurs Kommune og Reno Djurs.  
 
Administrationen vil på bestyrelsesmødet orientere nærmere om projektets og myndig-
hedsbehandlingens stade.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at orienteringen tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes.    
    

    
        



 8

Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 17171717----11112222    
Evt. Evt. Evt. Evt.     
 
Mads Nikolajsen orienterede om bestyrelsesmøde og ekstraordinært repræsentantskabs-
møde i RenoSam. 

 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
 
Jens Meilvang 
Flemming Hansen 
Tom Bytoft 
Carsten Bech 
Mads Nikolajsen 
Kai Pedersen 
 


