
 

 

Notat 

 

Dato: 30. november 2011 

 

Til: Bestyrelsen 

Fra: Administrationen  

  

 

 

 

Status for gennemførelse af Affaldsplan 2009-2020 

Affaldsplan 2009-2020, som blev vedtaget af Norddjurs og Syddjurs kommuner i foråret 2009, 
indeholder en detaljeret tids- og aktivitetsplan for årene 2010-2013.  
 
På de omstående sider en vist en status over gennemførelsen af affaldsplanen. Planens enkelte 
målsætninger er ledsaget af en følgende statusmarkeringer: 
 

☺  Gennemført 

☺  Pågår 

�  Ikke igangsat 
  

Som det fremgår af oversigten, er en række af de aktiviteter, som var forudsat at skulle igang-
sættes i 2011, endnu ikke igangsat. Den primære grund hertil er, at implementeringen af af-
faldsreformen har kostet uforholdsmæssigt store administrative ressourcer i 2010 og 2011.  
 
I medfør af den nye affaldsbekendtgørelse skal kommunerne senest den 1. januar 2013 vedtage 
en ny 6-årig affaldsplan. 
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PlanområdePlanområdePlanområdePlanområde    
    

AktivitetAktivitetAktivitetAktivitet        2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    

Dagrenovation Opfølgning på eventuelle konsekvenser for afsæt-
ning af hele flasker som følge af den nedsatte 
emballageafgift på flasker. 

 
☺ ••••••• 

   

Vurdering af ordningen for hjemmekompostering, 
herunder muligheder for forbedringer. 

�  
•••••••   

Vurdere nye muligheder for indsamling af øl- og 
sodavandsdåser tættere på forbrugerne. 

☺ 
•••••••    

Vurdere muligheden for indsamling af småe-
lektronik og andre produkter med tungmetaller 
tættere på forbrugerne. 

 
☺ 

 
••••••• 

  

Vurdering af ordning for dagrenovation i sommer-
huse og løsningsmuligheder for sikring af til-
strækkelig kapacitet ved alle sommerhuse. 

 
☺ ••••••• 

   

Udarbejde koncept for nedgravede affaldsløsnin-
ger. 

☺  •••••••   

Information om dagrenovationsordningen i form 
af affaldshåndbog til forbrugere 

☺ 
••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Storskrald/gen-
brugsstationer 

Vurdere muligheder og konsekvenser af, at gen-
brugsstationerne i Rønde og Tirstrup evt. sam-
menlægges til en ny, større og mere publikums-
venlig genbrugsstation.  

 
☺ ••••••• 

   

Implementere ny lovgivning om virksomheders 
adgang til genbrugsstationer. 

☺ 
•••••••    

Løbende evaluere mængder, kvalitet og afsæt-
ningsforhold for de enkelte fraktioner på gen-
brugsstationerne. 

☺ 
••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Evaluere kravet om, at der skal anvendes klare 
sække ved aflevering af affald på genbrugsstatio-
nerne. 

☺ 
••••••• 

   

Fortsat kompetenceudvikling og videreuddannelse 
af personale på genbrugsstationer. 

☺ 
••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Information om genbrugsstationer i form af af-
faldshåndbog til forbrugere. 

☺ 
••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Haveaffald Vurdere muligheder og konsekvenser for øget 
hjemmekompostering af haveaffald i form af en 
ordning for kompostbeholdere for haveaffald. 

 
� 

 
••••••• 

  

Tilføre de større dele af haveaffaldet som bio-
brændsel på energiproducerende anlæg. 

☺ 
••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Erhvervsaffald Informationskampagner til udvalgte brancher om 
optimal håndtering og sortering af affald, herun-
der udvalgte industrier, undervisningsinstitutio-
ner, landbrug samt bygge- og anlægsbranchen. 

 
�  ••••••• ••••••• ••••••• 

Sætte øget fokus på kvaliteten af affald, der leve-
res til forbrænding. 

☺  ••••••• ••••••• ••••••• 

Øget samarbejde mellem kommuner og Reno 
Djurs I/S om tilsyn med og rådgivning til virksom-
heder. 

 
�  ••••••• ••••••• ••••••• 

Evaluering og eventuelt justering af fælles ordnin-
ger for farligt affald, herunder for indsamling af 
klinisk risikoaffald. 

 
☺ ••••••• ••••••• 
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PlanområdePlanområdePlanområdePlanområde    
    

AktivitetAktivitetAktivitetAktivitet        2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    

Behandlings-
rest 

Vurdere, om den nuværende bortskaffelse af spil-
devandsslam er holdbar i et længere tidsperspek-
tiv. 

 
� 

 
••••••• 

  

Såfremt der tilføres større mængder til depone-
ring, vil alternative behandlingsløsninger blive 
vurderet. 

 
☺ 

 
••••••• ••••••• ••••••• 

Forebyggelse af 
affald 

Informere borgerne om affaldsforebyggelse i bred 
forstand, herunder opfølgning på en eventuel 
national kampagne. 

 
☺ 

 
••••••• ••••••• 

 

Rådgive virksomheder på Djursland om håndtering 
af affald og bidrage til at skærpe fokus på fore-
byggelse af spild i produktionen. 

☺ 
••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Styrke information om praktiske muligheder for 
genbrug af brugbare produkter. 

�  
•••••••   

Arbejde for at hele flasker afsættes til genpåfyld-
ning. 

☺ 
••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Gennemføre et pilotprojekt om affaldsforebyggel-
se i kommunernes egen drift sammen med kom-
munerne. 

�  
••••••• ••••••• 

 

Genanvendelse Løbende evaluere eksisterende og eventuelle nye 
genanvendelsesløsninger for affald, der afsættes 
af Reno Djurs I/S, ud fra en helhedsvurdering af 
miljø, arbejdsmiljø, økonomi og forsyningssikker-
hed. 

 
 
☺ ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Forbrænding Fortsat tilvejebringe tilstrækkelig forbrændings-
kapacitet i relevante samarbejdsformer ud fra en 
helhedsvurdering af forsyningssikkerhed, miljø og 
økonomi. 

 
☺ ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Deponering Undersøge og udvikle metoder, der kan reducere 
miljøbelastningen fra deponering af affald, herun-
der at reducere perioden, hvor aktive miljøbeskyt-
tende foranstaltninger er nødvendige. 

 
☺ ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Udvikle Reno Djurs I/S’ deponeringsanlæg og 
driften heraf, så det fortsat både nationalt og 
internationalt er et foregangsanlæg. 

 
☺ ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Arbejde for at forbedre udnyttelsen af kapaciteten 
på udlagte deponeringsarealer i Glatved gennem 
ny landskabsplan. 

 
☺ •••••••    

Indgå i netværk med henblik på at flytte affalds-
strømme fra deponering til anden behandling ud 
fra helhedsbetragtninger af teknologi, miljø og 
økonomi. 

 
☺ ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Vurdere mulighederne for at indgå i samarbejder 
med andre affaldsoplande om deponering af af-
fald i Glatved, hvor dette ud fra en helhedsbe-
tragtning er en fordel eller såfremt der kommer 
lovkrav herom. 

 
 
☺ ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 
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PlanområdePlanområdePlanområdePlanområde    
    

AktivitetAktivitetAktivitetAktivitet        2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    

Henkastet af-
fald 

Iværksætte, deltage i eller understøtte kampag-
ner, der skal ændre adfærden hos de borgere, der 
smider affald. 

 
☺ 
 

••••••• 

   

Udarbejde et koncept for understøtning af frivilli-
ge, der udfører indsamling af henkastet affald på 
Djursland. 

 
☺ ••••••• 

   

Fortsat sætte fokus på, at kapaciteten i affaldssy-
stemer i regi af Reno Djurs er tilstrækkelig, at 
udstyr fremstår ordentligt og velvedligeholdt, og 
at der ikke sker overfyldninger. 

 
☺ ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Vurdere grundlag, ønsker og behov for samarbejde 
med kommunerne om planlægning, opstilling og 
drift af affaldsløsninger på offentlige lokaliteter i 
byer, på rastepladser og ved strande. 

 
� 

 

••••••• 

  

Affald og klima Ved vurdering af miljøforholdene ved eksisterende 
og nye affaldsløsninger, inddrages sammen med 
andre relevante miljøparametre også betydningen 
for emissioner af drivhusgasser 

 
☺ ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Tværgående 
information 

Fortsat udbygge hjemmeside med information om 
affaldsbehandling og mere service til forbrugerne 
og med information til børn og unge. 

 
☺ ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Løbende informationskampagner efter behov, 
herunder om konsekvenser af affaldsreformen og 
om korrekt sortering og håndtering af affald. 

 
☺ ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Formidle information om anlægget i Glatved, 
herunder om områdets historie og nuværende 
anvendelse samt affald, ressourcer og affaldsbe-
handling. 

 
☺ 

 

••••••• ••••••• ••••••• 

Organisation og 
administrative 
tiltag 

Efter ønsker og behov udvikle nye tillægsydelser 
til kommunerne. 

☺ 
••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Fortsætte og udbygge samarbejdet med private 
virksomheder, herunder med potentielle virksom-
heder til etablering hos Reno Djurs I/S i Glatved. 

 
☺ ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Løbende markedsafprøvning af priser og kvalitet 
af ydelser, herunder udbud af ydelser. 

☺ 
••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Udarbejdelse af standardregulativer i henhold til 
nye nationale krav. 

☺ 
•••••••    

Etablere nyt afregningsgrundlag for virksomheder 
efter CVR-registret i henhold til ny lovgivning. 
 

 
☺ ••••••• 

   

Fortsat rådgive virksomheder om affaldsbortskaf-
felse. 

☺ 
••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

Vedligeholde certificeret ledelsessystem for miljø, 
arbejdsmiljø og kvalitet hos Reno Djurs I/S. 

☺ 
••••••• ••••••• ••••••• ••••••• 

 
 


