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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 22229999----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. 
 
Notatet toges til efterretning.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 30303030----11111111    
RRRRegnskab egnskab egnskab egnskab for 3for 3for 3for 3. kvartal 2011. kvartal 2011. kvartal 2011. kvartal 2011....    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 30: Resumé af regnskab for 3. kvartal 2011 
 
Resumé: Der foreligger regnskab for 3. kvartal 2011. 
 
Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 30. september 2011 for Reno Djurs I/S’ 
 
• Basisydelser 
• Dagrenovation 
• Genbrugsstationer 
• Tømningsordning for bundfældningstanke 
 
Halvårsregnskabet, som direktionen anser for tilfredsstillende, giver ikke anledning til 
særlige bemærkninger eller korrigerende handlinger.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at regnskabet for 3. kvartal 2011 tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 33331111----11111111    
Mødeplan 2012Mødeplan 2012Mødeplan 2012Mødeplan 2012....    
 
Resumé: Der foreligger forslag til mødeplan for bestyrelsesmøder i 2012.  
 
Den hidtidige praksis for bestyrelsesmøder i Reno Djurs har været 3-5 bestyrelsesmøder 
pr. år. I 2011 blev der afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder.  
 
Direktionen foreslår, at der i 2012 afholdes ordinære bestyrelsesmøder efter følgende plan 
med start kl. 9.00 hos Reno Djurs I/S: 

 
• onsdag den 21. marts 2012 (årsregnskab 2011; budget 2013) 
• onsdag den 13. juni 2012 
• onsdag den 19. september 2012 
• onsdag den 12. december 2012 

 
Direktionen indstiller,  
 
at planen for afholdelse af bestyrelsesmøder i 2012 godkendes.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 33332222----11111111    
Idékatalog Idékatalog Idékatalog Idékatalog omomomom    øget genanvendelse af dagrenovationøget genanvendelse af dagrenovationøget genanvendelse af dagrenovationøget genanvendelse af dagrenovation....    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 32: Miljøstyrelsens idékatalog til øget genanvendelse af dagrenovation 
 
Resumé: Som grundlag for nærmere overvejelser om udbygning af den eksisterende hus-
standsindsamling vil udviklingschef Jens Bjørn Jacobsen fra COWI fremlægge Miljøstyrel-
sens nye idékatalog om øget genanvendelse af dagrenovation.  
 
Der foreligger forslag fra bestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen om, at Reno Djurs udarbej-
der beslutningsgrundlag for udbygning af den eksisterende husstandsindsamling. 
 
Der kan til dette formål hentes inspiration i Miljøstyrelsens ”Idékatalog til øget genanven-
delse af dagrenovation - sortering i to eller flere fraktioner”, som blev offentliggjort i for-
året 2011   
 
Formålet med idékataloget er at vurdere mulighederne for at øge genanvendelsen af 
husholdningsaffald i Danmark, især dagrenovation og dagrenovationslignende affald.  

 
Kataloget opstiller en række scenarier for øget genanvendelse af dagrenovation fra hus-
stande og vurderer de forventede effektiviteter (sortering ved kilde og sortering ved mod-
tageanlæg). Kataloget indeholder endvidere et overslag over de økonomiske konsekven-
ser, der er forbundet med en realisering af de valgte scenarier. 
 
Kataloget er udarbejdet for Miljøstyrelsen af Econet AS og COWI.  
 
Udviklingschef Jens Bjørn Jacobsen fra COWI, som er en af katalogets forfattere, vil frem-
lægge kataloget på bestyrelsesmødet.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at mulighederne for at udbygge husstandsindsamlingen på Djursland drøftes på bag-

grund af idekataloget.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Der fremlægges procesplan for udbygningen af husstandsindsamlingen på næste møde.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 33333333----11111111    
Sammenlægning af genbrugsstationerne i Rønde og TirstrupSammenlægning af genbrugsstationerne i Rønde og TirstrupSammenlægning af genbrugsstationerne i Rønde og TirstrupSammenlægning af genbrugsstationerne i Rønde og Tirstrup....    
 
Vedlagte bilag:  
• Bilag 33.1: Brev fra Syddjurs Kommune af 23. november 2011 
• Bilag 33.2: Reno Djurs’ notat af 12. august 2011 til Syddjurs Kommune 
 
Resumé: I overensstemmelse med målsætning i affaldsplanen foreslås det, der arbejdes 
mod en sammenlægning af genbrugsstationerne i Rønde og Tirstrup i form af etablering af 
en ny, tidssvarende genbrugsstation i Feldballe-området. 
 
Affaldsplan 2009-2020 for Djursland-kommunerne beskriver bl.a. følgende tiltag:  
 

Reno Djurs I/S vil igangsætte følgende tiltag i planperioden:  

• Vurdere muligheder og konsekvenser af, at genbrugsstationerne i Rønde og 
Tirstrup eventuelt sammenlægges til en ny, større og mere publikumsvenlig 
genbrugsstation.  

 
Syddjurs’ og Reno Djurs’ administration afholdt møde om sagen i sommeren 2011. I for-
længelse heraf har Syddjurs Kommune med brev af 23. november 2011 (vedlagt dagsor-
denen) oplyst, at Syddjurs Kommune overvejer at udvide den eksisterende materielgård i 
Følle på grund af den centrale placering, og at Syddjurs Kommune derfor finder det inte-
ressant at lade genbrugsstationens areal, som er naboareal til materielgården, indgå i 
materielgårdens udvidelse.  
 
På den baggrund anmoder Syddjurs Kommune om, at Reno Djurs fremskynder sin stil-
lingtagen til planerne om en ny genbrugsplads. Syddjurs Kommune tilkendegiver i den 
sammenhæng, at man er indstillet på at medvirke til at finde en egnet placering til en ny 
genbrugsstation.  
 
Administrationens synspunkter om lokaliseringen af en ny genbrugsstation fremgår af 
notat af 12. august 2011 stilet til Syddjurs Kommune (vedlagt dagsordenen).  
 
Direktionen indstiller,  
 
at der arbejdes videre med mulighederne for at sammenlægge genbrugsstationerne i 

Rønde og Tirstrup i form af etablering af en ny, tidssvarende genbrugsstation i 
Feldballe-området, 

 
at  det i overensstemmelse med det hidtidige princip for lokalisering af genbrugssta-

tioner forudsættes, at Syddjurs Kommune på lejebasis stiller areal til en ny gen-
brugsstation til rådighed for Reno Djurs,  

 
at Reno Djurs’ endelige beslutning om etablering af en ny genbrugsstation træffes, 

når der i samarbejde med Syddjurs Kommune er fastlagt en lokalisering af en ny 
genbrugsstation, og der foreligger anlægs- og driftsbudget for etablering af ny 
genbrugsstation/nedlæggelse af ”gamle” genbrugsstationer,   

 
at der meddeles bevilling på kr. 200.000, som finansieres af genbrugsstationernes 

driftsbudget, til rådgiverydelse til udarbejdelse af et projektforslag for en ny gen-
brugsstation,  

 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 33334444----11111111    
Planlægning af næste udvidelse af Reno Djurs’ deponePlanlægning af næste udvidelse af Reno Djurs’ deponePlanlægning af næste udvidelse af Reno Djurs’ deponePlanlægning af næste udvidelse af Reno Djurs’ deponeriririringsanlæg.ngsanlæg.ngsanlæg.ngsanlæg.    
 
Resumé: Der ansøges om bevilling på kr. 500.000 til udarbejdelse af et projektforslag og en 
”myndighedspakke” som grundlag for etablering af fremtidige deponeringsenheder.  
 
I sommeren 2009 idriftsatte Reno Djurs deponeringsanlæggets etape II. Samtidig blev 
den hidtidige og utidssvarende etape I nedlukket.  
 
De første streger til etape II blev slået i 2001, og i 2002 blev en ”myndighedspakke” afle-
veret til det daværende Århus Amt. De fornødne godkendelser blev meddelt af amtet i 
2006, hvorefter datailprojektering og udbud af anlægsentreprisen blev gennemført. Efter 
en to-årig anlægsfase kunne det nye anlæg tages i brug i 2009.  
 
Processen fra de første streger til idriftsættelse af anlægget varede med andre ord mere 
end 8 år.  
 
Reno Djurs deponerer 5 forskellige affaldstyper på særskilte enheder, som hver især har 
forskellig restkapacitet. Den mest belastede af Reno Djurs’ idriftværende deponeringsen-
heder (asbestholdigt affald) har en forventet restlevetid på ca. 6 år. Af mange grunde er 
det imidlertid vanskeligt at forudsige restlevetiden eksakt – jo længere forventet restle-
vetid, jo større usikkerhed. 
 
På grund af dels usikre fremtidsprognoser, dels et forventeligt langt tidsperspektiv fra 
skitseprojektering til idriftsættelse af nye enheder, foreslås det, at arbejdet med at tilve-
jebringe de fornødne myndighedsgodkendelser til nye deponeringsenheder igangsættes 
snarest.  
 
Det forestående arbejde skal ses i sammenhæng med ønsket om at tilvejebringe en ny 
lokalplan for området, som muliggør et øget deponeringsvolumen. Det anses derfor for 
hensigtsmæssigt at udarbejde en samlet myndighedspakke, som omfatter det samlede 
grundlag for, at Norddjurs kommune som myndighed kan godkende nye kommuneplan-
retningslinier og en ny lokalplan, vurdere virksomhedens virkning på miljøet (VVM) og 
meddele en ny miljøgodkendelse. 
 
Norddjurs kommune har oplyst, at sagsbehandlingstiden for en sådan myndighedspakke 
vil være ca. 2 år.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at der meddeles bevilling på kr. 500.000, som finansieres af deponeringsanlæggets 

driftsbudget, til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af et projektfor-
slag og en ”myndighedspakke” til Norddjurs Kommune som grundlag for etablering 
af deponeringsanlæggets etape III. 

 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 35353535----11111111    
Evt. Evt. Evt. Evt.     
    
Intet under dette pkt.  
 
 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
 
Carsten Bech 
Mads Nikolajsen 
Kai Pedersen 
Jens Meilvang 
Tom Bytoft 
Flemming Hansen 
    
 


