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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 11112222----11111111    
Til orientering/efterretning.Til orientering/efterretning.Til orientering/efterretning.Til orientering/efterretning.    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 12: 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. 13131313----11111111    
RRRRegnskab egnskab egnskab egnskab for 1. kvartal 2011for 1. kvartal 2011for 1. kvartal 2011for 1. kvartal 2011....    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 13: Resumé af regnskab for 1. kvartal 2011 
 
Resumé: Der foreligger regnskab for 1. kvartal 2011. 
 
Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2011 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 2011 tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. 14Sag nr. 14Sag nr. 14Sag nr. 14----11111111    
Udvidelse af Reno Djurs’ kasUdvidelse af Reno Djurs’ kasUdvidelse af Reno Djurs’ kasUdvidelse af Reno Djurs’ kassekredit.sekredit.sekredit.sekredit.    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 14: Notat fra Bech-Bruun 
 

Resumé: Reno Djurs’ kassekredit er mindre, end hvad lovgivningen muliggør. Med henblik 
på at øge fleksibiliteten i den daglige økonomistyring anbefales det at udvide kassekredit-
ten.  
 
Reno Djurs´ oprindelige otte interessenter påtog sig i 2000 garantiforpligtelser som grundlag 
for fællesskabets optagelse af lån, som pr. 31. december 2010 omfatter følgende, jf. Reno 
Djurs’ årsregnskab for 2010 (note 20): 
 
- Kassekredit på 4 mio. kr.  
- Anlægslån på 13,742 mio. kr. (nedskreven værdi af oprindelig hovedstol på 30 mio. kr.) 
 
Kassekredittens størrelse blev fastlagt på grundlag af ”Bekendtgørelse om kommunernes 
låntagning og meddelelse af garantier m.v.”, som på tidspunktet for lånoptagelsen fast-
lagde kassekredittens størrelse til maksimalt 50 kr. pr. indbygger (80.000 indbyggere x 
50 kr. pr. indbygger = 4 mio. kr.). Lånebekendtgørelsen er siden blevet ajourført og mulig-
gør i dag en større kassekredit, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 2:  
 

Kassekreditten for kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, 
aktieselskaber, anpartsselskaber og lignende med bestemmende kommunal ind-
flydelse må maksimalt andrage 125 kr. pr. indbygger. (…)  

 
Reno Djurs har en sund økonomi (soliditetsgrad = 78) med et positivt cash-flow. Ikke de-
sto mindre anbefales det at øge trækningsretten på Reno Djurs’ kassekredit, så den sva-
rer til lovgivningens maksimum. Det begrundes som følger:  
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 16. marts 2011 (sag nr. 9-11) at gennemføre en obli-
gationsstrategi med henblik på at minimere potentielle risici ved stor overskudslikviditet. 
I medfør heraf justeres Reno Djurs’ likviditet løbende ved køb og salg af obligationer, så 
det kontante bankindestående maksimalt udgør 10 mio. kr. En øget kassekredit, som kan 
opfange kortvarige, ekstraordinære udsving i pengestrømmene, vil øge fleksibiliteten i 
den daglige drift, hvorved obligationsstrategien kan optimeres. 
 
Reno Djurs’ lånoptagelse skal godkendes af interessenterne, jf. vedtægtens § 11: 
 

Til optagelse af lån og anden gældsstiftelse samt til overdragelse af garantifor-
pligtelser og køb af fast ejendom kræves vedtagelse i interessenternes kommu-
nalbestyrelser. De bestemmelser om kommunens optagelse af lån, afgivelse af 
garantier m.v., som Indenrigsministeriet fastsætter i medfør af loven om kom-
munernes styrelse, gælder tilsvarende for interessentskabet. 

 
En forøgelse af Reno Djurs’ kassekredit vil ikke påvirke interessentkommunernes låne-
ramme, uagtet at kassekreditten som følge af interessenternes solidariske hæftelse skal 
henregnes som en del af kommunernes låntagning. Der henvises i den forbindelse til no-
tat fra advokatfirmaet Bech-Bruun, som er vedlagt dagsordenen.  

 
Direktionen indstiller,  
 
at interessenterne med bestyrelsens anbefaling anmodes om at godkende, at Reno 

Djurs’ kassekredit øges fra nuværende 50 kr./indbygger til 125 kr./indbygger, jf. 
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lånebekendtgørelsens § 9, stk. 2 om størrelsen af kassekreditten for kommunale 
fællesskaber.     

    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 15151515----11111111    
Nationale standardregulativerNationale standardregulativerNationale standardregulativerNationale standardregulativer....    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 15.1: Standardregulativ for husholdningsaffald 
• Bilag 15.2: Standardregulativ for erhvervsaffald 
• Bilag 15.3: Høringssvar samt administrationens bemærkninger 

 
Resumé: I medfør af affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne inden udgangen af 2011 er-
statte eksisterende affaldsregulativer med nye regulativer, som er udarbejdet i overens-
stemmelse med en ny national standard. Der foreligger forslag til disse nye regulativer.  
    
Som led i affaldsreformen skal kommunerne udarbejde nye affaldsregulativer. Hver 
kommune skal have ét regulativ for husholdningsaffald og ét regulativ for erhvervsaffald. 
Som led i regulativudarbejdelsen skal kommunerne anvende standardparadigmer, som er 
indeholdt i affaldsbekendtgørelsens bilag 9 og 10. Endvidere skal regulativerne indrappor-
teres til den elektroniske, nationale regulativdatabase (NSTAR). 
 
På grundlag af det daværende regelsæt besluttede bestyrelsen på møde den 9. juni 2010 
(sag nr. 16-10) at sende to nye regulativer til godkendelse i interessentkommunerne til 
ikrafttrædelse den 1. januar 2011 efter en forudgående obligatorisk offentlig høring af 4 
ugers varighed.  
 
Regulativerne var offentlig høring i efteråret 2010 med høringsfrist 12. november 2010. 
Der indkom ét høringssvar, som sammen med administrationens bemærkninger er ved-
lagt som bilag.  
 
I marts 2011 udstedte Miljøministeren en ny affaldsbekendtgørelse – den 3. i løbet af 15 
måneder. I denne – fortsat gældende – bekendtgørelse er der foretaget en række (pri-
mært redaktionelle) ændringer i de standardparadigmer, som regulativerne skal udarbej-
des efter, ligesom tidsfristen for regulativernes ikrafttræden er udskudt til 1. januar 2012.  
 
Administrationen har justeret regulativerne i overensstemmelse med de nye regler. Un-
der hensyntagen til det nye regelsæt er det tilstræbt, at de nye regulativer i videst muligt 
omfang er i overensstemmelse med de nugældende regulativer.  
 
Som følge af, at kommunerne/Reno Djurs ikke har indflydelse på standardregulativernes 
obligatoriske tekst, giver det efter administrationens vurdering ikke mening at sende de 
ajourførte regulativforslag ud i en ny, offentlig høring.  
 
Som bekendt har Miljøministeren varslet nye regler for virksomheders adgang til gen-
brugspladser med virkning fra 1. januar 2012. Det vil betyde kommende ændringer i be-
kendtgørelsens paradigmer for standardregulativerne, hvorved de nye regulativer sand-
synligvis vil være forældede allerede inden ikrafttræden. Det forventes, at de kommende 
regler for adgang til genbrugsstationer vil ophæve ”forældede” regler i de nye, kommuna-
le regulativer. 
 
Regulativerne er udarbejdet som et fælles regulativ for Norddjurs og Syddjurs kommuner. 
Efter kommunernes endelige godkendelse skal regulativerne offentliggøres ved indrap-
portering til den nationale regulativdatabase (NSTAR) for hver af kommunerne. Redakti-
onelt vil de endelige offentliggjorte regulativer således adskille sig fra regulativforslagene 
ved kun at omfatte én kommune (henholdsvis Norddjurs og Syddjurs), ligesom den nati-
onale regulativdatabase udstikker egne og mere begrænsede rammer for den grafiske 
opstilling af indholdet.  
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Direktionen indstiller,  
 
at  det indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændring af regulativet for hus-

holdningsaffald, jf. administrationens bemærkninger til høringssvaret, samt  
 
at regulativerne med bestyrelsens anbefaling fremsendes til godkendelse i interes-

sentkommunerne til ikrafttrædelse den 1. januar 2012.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning: 
        
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 16161616----11111111    
Deponering af affald fra eksterne oplandeDeponering af affald fra eksterne oplandeDeponering af affald fra eksterne oplandeDeponering af affald fra eksterne oplande....    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 16: Forslag til samarbejdsaftale 
 
Resumé: Efter henvendelse fra Silkeborg Forsyning A/S foreligger der forslag til samar-
bejdsaftale om deponering af affald fra Silkeborg Kommune.  
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 8. december 2010 (sag nr. 31-10), at der på grundlag 
af konkrete henvendelser kan arbejdes videre med indgåelse af samarbejdsaftaler med 
eksterne oplande (defineret som kommuner hhv. kommunale fællesskaber) om modta-
gelse af deponeringsegnet affald, idet konkrete samarbejdsaftaler forelægges til besty-
relsens godkendelse.  
 
Der foreligger henvendelse fra Silkeborg Forsyning A/S om en samarbejdsaftale om de-
ponering af affald fra Silkeborg Kommune på Reno Djurs’ anlæg. I overensstemmelse 
med bestyrelsens forudsætninger for en eventuel aftaleindgåelse har administrationen 
udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale, som er betinget af, at Silkeborg Kommune 
hæfter for eventuelle fremtidige, ikke-indregnede omkostninger.  
 
I det konkrete tilfælde varetages praktikken omkring Silkeborg Kommunes deponerings-
egnede affald af det kommunalt ejede forsyningsselskab Silkeborg Genbrug og Affald 
A/S. Som følge heraf er aftalen formuleret som en trepartsaftale mellem Reno Djurs I/S, 
Silkeborg Kommune og Silkeborg Genbrug og Affald A/S.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at forslaget til samarbejdsaftale tiltrædes.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    

    
Indstillingen fulgtes. 

    
Beslutningen er efter sagens behandling tilføjet følgende redaktionelle bemærkning:  
 
Til sagens behandling forelå der ud over det i dagsordenen angivne bilag 16 følgende ma-
teriale:  
 
- Spørgsmål fra Mads Nikolajsen af 13. juni 2011. 
- Administrationens notat af 14. juni 2011: ”Bestyrelsesmøde den 15. juni 2011, dagsor-

denens pkt. 16-11. Spørgsmål fra Mads Nikolajsen, jf. mail af 13. juni 2011”. 
 
Både spørgsmål og svar er arkiveret på sagen. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 11117777----11111111    
Status for samarbejde mellem Status for samarbejde mellem Status for samarbejde mellem Status for samarbejde mellem AarhusAarhusAarhusAarhus    KommuneKommuneKommuneKommune, Randers , Randers , Randers , Randers Kommune Kommune Kommune Kommune og Reno Djurs og Reno Djurs og Reno Djurs og Reno Djurs 
omomomom    fremtidig affaldsforbrændingfremtidig affaldsforbrændingfremtidig affaldsforbrændingfremtidig affaldsforbrænding.... 
 
Resumé: Som følge af uafklarede rammebetingelser har Aarhus Kommune, Randers Kom-
mune og Reno Djurs besluttet indtil videre at indstille samarbejdet omkring udvidelse af 
forbrændingsanlægget i Aarhus.  
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 10. december 2008 (sag nr. 23-08) at tiltræde en 
fælles hensigtserklæring mellem Aarhus Kommune, Randers Kommune og Reno Djurs 
I/S om i fællesskab at undersøge mulighederne for et fremtidigt samarbejde omkring et 
udvidet forbrændingsanlæg i Aarhus. Undersøgelsen skulle omfatte selskabsretlige, ud-
budsretlige, økonomiske og tekniske vurderinger i relation til mulighederne for et større 
og mere formaliseret samarbejde om affaldsforbrænding.  
 
Den fælles undersøgelse mellem Aarhus Kommune, Randers Kommune og Reno Djurs I/S 
blev planlagt at skulle gennemføres i tre faser:  
 

1. Forprojekt og myndighedsbehandling (tidsplan: 2009–2011) 
2. Projektering (tidsplan: 2011–2012) 
3. Etablering (tidsplan: 2012–2015) 

 
I medfør af hensigtserklæringen iværksatte parterne projektets fase 1. Denne fase er – i 
overensstemmelse med tidsplanen – stort set afsluttet. Parterne har ikke forpligtet hin-
anden for hvad angår fase 2 og 3.  
 
Processen i fase 1 har skabt klarhed om en række forhold af væsentlig betydning for den 
videre proces, bl.a. følgende:  
 
• Aarhus Kommune, Randers Kommune og Reno Djurs er enige om, at det ikke er for-

målstjenligt at etablere et egentligt fællesskab omkring forbrændingsanlæggets ud-
bygning.  
    

• Energistyrelsen har meddelt afslag på Aarhus Kommunes ansøgning om at udvide an-
læggets affaldsgrundlag fra nuværende 250.000 årston til 318.000 årston.     
    

Som konsekvens af Energistyrelsens afslag på ansøgningen om godkendelse af affalds-
grundlaget har Aarhus Kommune besluttet at justere projektet. I det justerede projekt er 
det allerede godkendte affaldsgrundlag på 250.000 tons affald suppleret med 68.000 
tons biomasse. Det justerede projekt forudsætter således ikke supplerende affaldsleve-
rancer, om end den samlede udlagte kapacitet vil muliggøre dette.  
 
På dette grundlag udbød Aarhus Kommune i foråret 2011 totalrådgiverydelsen. Forud her-
for havde Reno Djurs tilkendegivet over for de øvrige parter, at Reno Djurs ikke ønsker at 
indgå en ny aftale om affaldsleverancer, så længe situationen omkring affaldssektorens 
fremtidige organisering er uafklaret. 
 
I overensstemmelse med, at projektet baserer sig på det allerede godkendte affalds-
grundlag, indgår der som grundlag for Aarhus Kommunes udbud af rådgiverydelsen ikke 
nye, forpligtende aftaler mellem Aarhus Kommune og Reno Djurs I/S om større affaldsle-
verancer. Den nuværende samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og Reno Djurs om 
20.000 årston forbrændingsegnet affald har fortsat gyldighed. 
 
Stort set samtidig med Aarhus Kommunes udbud af rådgiverydelsen indgik regeringen, 
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne den 11. april 2011 aftale om 
Konkurrencepakken. Heri indgår bl.a. følgende: 
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• Mere konkurrence om affaldsforbrænding. Affaldsforbrændingsanlæg selskabsgøres og 
hvile-i-sig-selv-princippet erstattes med en markedsbaseret regulering. Samtidig ophæ-
ves den statslige godkendelse af affaldsgrundlaget. Den kommunale anvisningsret for 
erhvervsaffald til forbrænding ophæves, så virksomhederne frit kan vælge anlæg. 
Kommunerne har fortsat ansvaret for, at husholdningsaffald indsamles og behandles, 
men der indføres kommunal udbudspligt for husholdningsaffald til forbrænding, så det 
konkurrenceudsættes (…). 

 
Efter gennemførelse af udbuddet af totalrådgiverydelsen overvejer Aarhus Kommune, 
om der er grundlag for at arbejde videre med projektet, eller om det skal stilles i bero, jf. 
de uafklarede rammebetingelser. Aarhus Kommune har valgt at tildele opgaven til den 
vindende rådgiver under forudsætning af bygherrens endelige beslutning, som vil blive 
truffet inden 1. juli 2012. En egentlig kontraktindgåelse er derfor foreløbig udskudt. 
 
Samtidig er Aarhus Kommune, Randers Kommune og Reno Djurs enige om at suspendere 
det videre fælles projektforløb, da de fremtidige betingelser for samarbejdet er uklare. 
Det følger heraf, at Randers’ og Reno Djurs’ økonomiske deltagelse i projektforløbet er 
ophørt. 
 
Omkostningerne til gennemførelse af fase 1 blev budgetteret til 5,2 mio. kr., og der er pt. 
forbrugt ca. 3 mio. kr.. Heraf udgør Reno Djurs’ andel ca. 400.000 kr.. Omkostningerne er 
afholdt af Århus Kommune som en del af det samlede anlægsprojekt. Hvis en fælles-
skabsløsning ikke kan realiseres, forpligter parterne i medfør af hensigtserklæringen sig 
til at afholde sin andel af de omkostninger vedrørende aktiviteter, som ikke kan genbru-
ges i det videre projekt. Da projektet under alle omstændigheder forventes realiseret i en 
eller anden form, forventes Reno Djurs’ andel af fase I ikke at komme til udbetaling. 
 
Det skal for god ordens skyld nævnes, at samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Reno 
Djurs om udveksling af affald ikke er ophørt, idet den nuværende samarbejdsaftale, som 
giver Reno Djurs ret til at levere om 20.000 årston forbrændingsegnet affald til Aarhus, 
fortsat har gyldighed. 
 
Summa Summarum: Parterne træder vande indtil forbrændingssektorens rammebetin-
gelser er afklarede.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at status for samarbejdet mellem Aarhus, Randers og Reno Djurs I/S om fremtidig 

affaldsforbrænding tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    

    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 18181818----11111111    
Henvendelse fra Henvendelse fra Henvendelse fra Henvendelse fra GGGGrenaa Varmeværk A.m.b.A.renaa Varmeværk A.m.b.A.renaa Varmeværk A.m.b.A.renaa Varmeværk A.m.b.A.    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 18: Brev fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A. 
 
Resumé: Bestyrelsen for Grenaa Varmeværk indbyder Reno Djurs’ bestyrelse til besøg på 
Grenaa Forbrænding A/S.  
  
Bestyrelsen for Grenaa Varmeværk A.m.b.A. har fremsendt invitation til Reno Djurs’ be-
styrelse (vedlagt dagsordenen).  
 
Invitationen kommer i forlængelse af en brevveksling mellem Grenaa Varmeværk og Reno 
Djurs om muligheder og begrænsninger for at indgå en ny samarbejdsaftale om affalds-
forbrænding, når den nuværende aftale udløber i 2015. Der henvises til Grenaa Varme-
værks brev af 14. marts 2011 og Reno Djurs’ svar af 18. marts 2011. 
 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen takker ja tak til invitationen, udpeger en delegation og sender forslag 

til mødedato(er) til Grenaa Varmeværk.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Der stiles mod at afholde møde med Grenaa Varmeværk i forlængelse af Reno Djurs’ ordi-
nære bestyrelsesmøde den 28. september 2011. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 11119999----11111111    
Evt. Evt. Evt. Evt.     
    
Bestyrelsen drøftede 
 
- Kina-tur og opfølgning herpå. 
- Nye genanvendelsesprojekter. 
- Lokalplan/naturpark.  

 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
 
Carsten Bech 
Mads Nikolajsen 
Jens Meilvang 
Kai Pedersen 
    

 


