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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 11118888----12121212    
Til Til Til Til orientering/efterretningorientering/efterretningorientering/efterretningorientering/efterretning    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 18: Notat med orienterings- og efterretningssager 
  
Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager. 
 
Toges til efterretning.        
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 19191919----12121212    
Regnskab for 2Regnskab for 2Regnskab for 2Regnskab for 2. . . . kvartal 2012kvartal 2012kvartal 2012kvartal 2012    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 19: Resumé af regnskab for 2. kvartal 2012 
 
Resumé: Der foreligger regnskab for 2. kvartal 2012. 
 
Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 31. juli 2012 for Reno Djurs I/S’ 
 

• Basisydelser 

• Dagrenovation 

• Genbrugsstationer 

• Tømningsordning for bundfældningstanke 
 
Halvårsregnskabet, som direktionen anser for tilfredsstillende, giver ikke anledning til sær-
lige bemærkninger eller korrigerende handlinger.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at regnskabet for 2. kvartal 2012 tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 20202020----12121212    
Påbud fra ArbejdstilsynetPåbud fra ArbejdstilsynetPåbud fra ArbejdstilsynetPåbud fra Arbejdstilsynet    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 20.1: Arbejdstilsynets påbud til Norddjurs og Syddjurs 

• Bilag 20.2: Plan for iværksættelse af afhjælpende foranstaltninger  
 
Resumé: Arbejdstilsynet har den 12. juli 2012 meddelt enslydende påbud til Norddjurs Kom-
mune og Syddjurs Kommune ”om at medvirke til at sikre, at indsamlingen af dagrenovation i 
sække kan udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig måde af renovati-
onsfirmaet og deres ansatte.” Der foreligger anbefaling til efterkommelse af påbuddet. 
 
Arbejdstilsynet har den 12. juli 2012 meddelt et enslydende påbud til Norddjurs Kommune 
og Syddjurs Kommune ”om at medvirke til at sikre, at indsamlingen af dagrenovation i 
sække kan udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig måde af renovati-
onsfirmaet og deres ansatte.” 
 
Arbejdstilsynet begrunder påbuddet med, at  
 

… Arbejdstilsynet (finder) det godtgjort, at den del af renovationssystemet, som om-
fatter håndtering af emballage i form af sække, indebærer en spontan og uforudsigelig 
risiko for de ansatte renovationsarbejdere for at pådrage sig stik og skæreskader. Ska-
der som man ikke – eller kun meget vanskeligt – kan beskytte sig imod. Arbejdstilsynet 
vurderer derfor, at indsamlingen i sin nuværende form ikke, som forudsat i arbejdsmil-
jøloven, kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.  

 
Ovennævnte kan umiddelbart læses som en generel konstatering fra Arbejdstilsynets side 
af, at sække - som følge af den spontane og uforudsigelige risiko for gennemtrængning af 
spidse og skarpe genstande - ikke kan anvendes i et sikkerheds- og sundhedsmæssigt for-
svarligt renovationssystem. Det følger imidlertid af påbuddets ordlyd, at et renovationssy-
stem baseret på sække kan anvendes. Det fremgår ligeledes eksplicit af Arbejdstilsynets 
vejledning D.2.24 om ”Indretning og brug af dagrenovationssystemer”, at sække kan an-
vendes. Det er samtidigt forudsat i Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 27. september 
2011 – rettet mod Miljøteam A/S – at sække kan anvendes.  
 
Reno Djurs I/S har været i dialog med begge vores renovatører (MiljøTeam A/S og Brdr. Fi-
sker I/S) og sækkeleverandøren (Trioplast Nyborg) for at få belyst samtlige muligheder for 
at efterkomme påbuddet. Der er herved etableret et konstruktivt samarbejde, der giver mu-
ligheder for løsninger, der må vurderes som ”best practice” for håndtering af renovations-
sække i Danmark. 
 
Plan for efterkommelse af påbuddet er vedlagt som bilag. 
 
Direktionen indstiller,  
 
at  forslaget til løsningskatalog sendes til interessenterne med bestyrelsens anbefaling 

af, at løsningskataloget anvendes som tilbagemelding til Arbejdstilsynet om påbud-
dets efterkommelse, samt  

 
at administrationen iværksætter de løsninger i løsningskataloget, som Reno Djurs I/S 

er angivet som ansvarlig og medansvarlig for.    
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    

    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 21212121----12121212    
Evaluering Evaluering Evaluering Evaluering af ordning for af ordning for af ordning for af ordning for virksomheders brug af genbrugsstationervirksomheders brug af genbrugsstationervirksomheders brug af genbrugsstationervirksomheders brug af genbrugsstationer    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 21: Notat: Evaluering af ordning for virksomheders brug af genbrugsstationer 
 
Resumé: På baggrund af resultatet af en brugerundersøgelse gennemført i sommeren 2012 
anbefaler direktionen, at ordningen for virksomheders brug af genbrugsstationer justeres i 
2013.  
 
Med virkning fra 1. januar 2012 har det i medfør af lovgivningen været frivilligt for virksom-
heder, om de vil gøre brug af kommunernes genbrugsstationer ved at tilmelde sig ordnin-
gen. Virksomheders betaling for adgangen til genbrugsstationerne skal ske enten som be-
taling pr. besøg eller som betaling af et abonnement eller kombinationer heraf. 
 
Reno Djurs’ bestyrelse besluttede på møde den 28. september 2011 (sag nr. 22-11), at den 
nye tilmeldeordning skulle etableres med udgangspunkt i abonnementsmodellen. Ved 
samme lejlighed besluttedes det, at ordningen i 2012 og 2013 skal betragtes som en for-
søgsordning, hvor ordningens hensigtsmæssighed vurderes med henblik på endelig stilling-
tagen til ordningens tilrettelæggelse fra og med gebyråret 2014. 
 
Når abonnementsmodellen anvendes som betalingsmodel, skal der årligt senest 1. oktober 
være gennemført brugerundersøgelser på genbrugspladserne. Brugerundersøgelserne skal 
danne grundlag for fordelingen af omkostningerne mellem husholdninger og virksomheder. 
 
Reno Djurs har i sommeren 2012 gennemført en brugerundersøgelse som grundlag for vur-
dering af gebyrerne for 2013. Konklusionen er følgende: 

 
- Virksomhedernes gebyrbetaling dækker 5 % af genbrugsstationernes gebyrindtægt.  
- Med den valgte model for omkostningsfordeling udgør virksomhedernes affald et træk 

på 14 % af genbrugsstationernes omkostninger.  
 

De nuværende gebyrer for virksomheder er med andre ord ikke omkostningsægte. 
 
Administrationen har i et vedlagt notat redegjort for de gebyrmæssige konsekvenser ved at 
bringe sammenfald mellem virksomhedernes brug af og betaling for genbrugsstationerne. 
Notatet indeholder desuden overvejelser om en konceptuel justering af den nuværende 
ordning.  
 
Svaghederne ved den nuværende abonnementsordning såvel som en klippekortsordning 
kan sammenfattes til følgende: 
 
Abonnementsmodellen gør det umuligt at ramme gebyrmæssigt plet, når det ikke er muligt 
at fastlægge mængdebegrænsninger på den enkelte virksomheds levering. Kombinationen 
af et fast, årligt gebyr, frivillig deltagelse og muligheden for at aflevere ubegrænsede af-
faldsmængder er en økonomisk dødsspiral. 
 
Klippekortmodellen er meget ressourcekrævende, og det vurderes, at der ikke vil være pro-
portionalitet mellem antallet af potentielle brugere og de omkostninger, som vil være for-
bundet med at implementere modellen på alle Reno Djurs’ genbrugsstationer. 
 
Det er administrationens vurdering, at hverken en videreførelse af den nuværende abon-
nementsordning eller konvertering til en ren klippekortsordning vil være hensigtsmæssig.  
 
Administrationen har derfor vurderet mulighederne for en kombinationsmodel, hvor virk-
somhederne tilbydes at deltage i genbrugsstationsordningen ved 1) en abonnementsord-
ning, 2) en betaling-pr.-besøg-ordning eller 3) begge dele  
 
Det centrale element i forslaget er, at der knyttes en mængdebegrænsning til abonne-
mentsordningen. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at det politiske forlig 



 6

om virksomheders brug af genbrugspladser forudsætter, at der ikke må fastsættes mæng-
debegrænsninger for virksomhederne. Det er direktionens vurdering, at denne politiske for-
udsætning imidlertid opfyldes ved at supplere abonnementsordningen med en ”betaling pr. 
besøg”-ordning. 
 
Den nuværende ordning foreslås justeret jf. følgende principper: 
 
Abonnementsordning 
- Abonnementsordningen retter sig fortrinsvis mod virksomheder med mindre mængder 

affald.  
- Virksomheder med abonnement kan benytte alle Reno Djurs’ genbrugsstationer. 
- Abonnementsordningen har en årlig mængdebegrænsning på 2 tons affald (herunder 

max 50 kg farligt affald). Virksomheder med større mængder henvises til betaling-pr.-
besøg-ordningen. 

- Abonnementsordningens øvrige adgangsbegrænsninger er identiske med affaldsbe-
kendtgørelsens kriterier (dvs. køretøj på max 3500 kg plus trailer). 

- For deltagelse i ordningen betaler virksomheder et årligt enhedsgebyr, som er identisk 
med gebyret for husholdninger. 

- Deltagelse i ordningen dokumenteres via en vignet i køretøjets forrude (én vignet pr. 
tilmeldt virksomhed). 

 
Betaling-pr.-besøg-ordning 
- Vægtordningen retter sig fortrinsvis mod virksomheder, som har behov for bortskaffelse 

af større mængder affald, end hvad der er muligt via abonnementsordningen.  
- Vægtmodellen kan alene benyttes på anlægget i Glatved. 
- Betaling-pr.-besøg-ordningens adgangsbegrænsninger er identiske med affaldsbe-

kendtgørelsens kriterier (køretøj på max 3500 kg plus trailer samt max 200 kg farligt af-
fald pr. virksomhed pr. år) 

- Der anvendes et enhedsgebyr pr. tons leveret affald, som er identisk med gebyret for af-
levering af usorteret affald i Glatved.   

 
Direktionen indstiller,  
 
at den nuværende abonnementsordning justeres i 2013, således at 
 

- der indføres et årligt enhedsgebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer-
ne, som for 2013 er identisk med det godkendte 2013-gebyr for husholdninger 
(dvs. 680 kr. excl. moms pr. år), 

- der indføres en årlig mængdebegrænsning på 2 tons affald (herunder max 50 kg 
farligt affald) for alle brugere, 

 
at abonnementsordningen suppleres med en betaling-pr-besøg-ordning, som etableres 

som en del af Reno Djurs’ behandlingsanlæg i Glatved, 
 
at  betaling-pr-besøg-ordningen i 2013 baseres på et enhedsgebyr pr. tons leveret af-

fald, som er identisk med 2013-gebyret for aflevering af usorteret affald i Glatved 
(dvs. 795 kr./ton),  

 
at interessenterne anmodes om at godkende regulativer og gebyrer i overenstemmelse 

med ovenstående principper.     
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 22222222----12121212    
AjAjAjAjourføring af affaldsregulativerourføring af affaldsregulativerourføring af affaldsregulativerourføring af affaldsregulativer    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 22.1: Regulativ for erhvervsaffald 

• Bilag 22.2: Regulativ for husholdningsaffald 
 
Resumé: Som konsekvens af justeringer af Reno Djurs’ ydelser foreligger der forslag til juste-
ring af affaldsregulativerne for erhvervsaffald henholdsvis husholdningsaffald. 
 
I overensstemmelse med gældende regelsæt er der i interessentkommunerne vedtaget 
standardregulativer for hhv. husholdninger og erhverv. Den første generation af disse stan-
dardregulativer er godkendt i kommunerne med ikrafttrædelse 1. januar 2012.  
 
Nu er der grund til at foretage visse justeringer af regulativerne, jf. nedenstående:  
 
1. Nedgravede affaldsløsninger 

Bestyrelsen besluttede på møde den 21. marts 2012 (sag nr. 8-12) at udvide Reno Djurs’ 
ydelser med nedgravede affaldsbeholdere. På baggrund heraf foreligger der forslag til 
regulativbestemmelser, som understøtter det nye ydelseselement.  
 
I regulativerne, som er vedlagt dagsordenen, er de nye bestemmelser vedrørende ned-
gravede affaldsløsninger markeret med gul farve.  

 
2. Efterkommelse af AT-påbud 

Løsningskataloget til efterkommelse af Arbejdstilsynets påbud, jf. nærværende dags-
ordens sag nr. 20-12, indeholder i pkt. 2 forslag til justering af affaldsregulativet  
 
I regulativerne, som er vedlagt dagsordenen, er ændringerne relateret til AT-påbuddet 
markeret med grøn farve. 
 

3. Virksomheders brug af genbrugsstationer 
Forslaget til justering af ordningen for virksomheders brug af genbrugsstationer, jf. 
nærværende dagsordens sag nr. 21-12, kræver tilpasning af affaldsregulativerne.  
 
I regulativerne, som er vedlagt dagsordenen, er de nye bestemmelser vedrørende virk-
somheders brug af genbrugsstationer markeret med blå farve.  

 
Direktionen indstiller,  
 
at ”Regulativ for erhvervsaffald” henholdsvis ”Regulativ for husholdningsaffald” frem-

sendes til interessenterne med anbefaling, at de angivne ændringer godkendes.  
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning: 
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 23232323----12121212    
LandskLandskLandskLandskabsplan for deponeringsanlæggetabsplan for deponeringsanlæggetabsplan for deponeringsanlæggetabsplan for deponeringsanlægget    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 23.1: Oprindelig landskabsplan for deponeringsanlægget 

• Bilag 23.2: Forslag til revideret landskabsplan for deponeringsanlægget 

• Bilag 23.3: Indkomne bemærkninger fra VVM-processens idéfase 
 
Resumé: Det anbefales, at der godkendes en justeret landskabsplan som grundlag for Reno 
Djurs’ ansøgning til Norddjurs Kommune om revision af lokalplanen for området. 
 
På møde den 25. september 2007 (sag nr. 28-07) besluttede bestyrelsen, at der med bi-
stand fra en ekstern rådgiver skulle udarbejdes et forslag til revideret lokalplan for området 
ved Glatved. Formålet med en lokalplanrevision skulle være at muliggøre en landskabsud-
formning, som sikrer et større deponeringsvolumen.  
 
På møde den 24. september 2008 (sag nr. 15-08) godkendte bestyrelsen, at en landskabs-
analyse og –plan udarbejdet af Schønherr Landskab skulle lægges til grund for udarbejdelse 
af et konkret forslag til ny lokalplan for området. Forslaget fra Schønherr Landskab inde-
holder bl.a. et markant ”landmark” i form af en 75 m høj pyramide.  
 
Norddjurs Kommune godkendte i efteråret 2011, at landskabet ved Glatved Strand må bære 
præg af at være menneskeskabt med tydelige spor af de aktiviteter, der har fundet sted, og 
at landskabet må efterbehandles på en sådan måde, at det får en markant indvirkning på 
kystlandskabet. 
 
På møde den 7. december 2011 (sag nr. 34-11) tiltrådte bestyrelsen, at der blev udarbejdet et 
projektforslag og en ’’myndighedspakke’’ til Norddjurs Kommune som grundlag for etable-
ring af deponeringsanlæggets etape III. I overensstemmelse hermed har Reno Djurs i juli 
2012 afleveret en sådan pakke til Norddjurs Kommune, indeholdende forslag til VVM-
redegørelse, forslag til lokalplan samt ansøgning om miljøgodkendelse.  
 
Idet udvidelsen af deponeringsanlægget er VVM-pligtig, skal der indkaldes idéer og forslag 
fra borgerne. Norddjurs Kommune gennemførte en offentlig idéfase af 4 ugers varighed i 
juni 2012. Som led heri afholdtes der offentligt informationsmøde om projektet den 13. juni 
2012 på Hoed Kro.  
 
På baggrund af blandt andet reaktioner fra fremmødte borgere på det offentlige møde har 
administrationen bedt Schønherr Landskab om at justere den oprindelige landskabsplan, så 
den landskabelige påvirkning af pyramiden opleves knapt så markant. Forslag til justeret 
landskabsplan er vedlagt dagsordenen. 

 
Norddjurs Kommune har ved afslutningen af den offentlige idéfase modtaget 4 skriftlige 
indlæg fra borgere/organisationer. Indlæggene er vedlagt til orientering. 
 
Direktionen indstiller,  
 
at det foreliggende forslag fra Schønherr Landskab til justeret landskabsplan godken-

des som grundlag for Reno Djurs’ ansøgning om revision af lokalplanen for området. 
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning: 
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 24242424----12121212    
Ny genbrugsstation ved FeldballeNy genbrugsstation ved FeldballeNy genbrugsstation ved FeldballeNy genbrugsstation ved Feldballe    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 24.1: Oversigtsplan for genbrugsstation ved Feldballe 

• Bilag 24.2: Anlægsoverslag Feldballe Genbrugsstation 
 
Resumé: Der ansøges om bevilling på 15 mio. kr. til etablering af en ny genbrugsstation ved 
Feldballe, idet bevillingen betinges af, at der mellem Syddjurs Kommune og Reno Djurs I/S er 
indgået lejekontrakt om det pågældende areal. 
 
På møde den 7. december 2011 (sag nr. 33-11) besluttede bestyrelsen, at der skal arbejdes 
videre med mulighederne for at sammenlægge genbrugsstationerne i Rønde og Tirstrup i 
form af etablering af en ny, tidssvarende genbrugsstation i Feldballe-området. Bestyrelsen 
besluttede endvidere, at Reno Djurs’ endelige beslutning om etablering af en ny genbrugs-
station først træffes, når der i samarbejde med Syddjurs Kommune er fastlagt en lokalise-
ring af en ny genbrugsstation.  
 
Der foreligger nu et projektforslag for etablering af en ny genbrugsstation. Oversigtsplan 
for den nye genbrugsstation samt anlægsoverslag er vedlagt dagsordenen.  
 
Der afventes fortsat afklaring af, om Syddjurs Kommune kan stille areal til rådighed for 
genbrugsstationen.  
 
Projektforslaget vil blive fremlagt på mødet.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at projektforslaget principgodkendes, samt 
 
at der meddeles bevilling på 15 mio. kr. til detailprojektering og anlæg af Feldballe Gen-

brugsstation, idet bevillingen gøres betinget af, at der mellem Syddjurs Kommune 
og Reno Djurs I/S er indgået lejekontrakt om det pågældende areal.  

    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
 
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 25252525----12121212    
Evt.Evt.Evt.Evt.    
 
Henvendelse fra frivillige Røde Kors-hjælpere drøftedes. 
 
 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
 
Jens Meilvang 
Mads Nikolajsen 
Kai Pedersen 
Flemming Hansen 
 


