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Til orientering/efterretning.   
 
1. Bestyrelsesformand og -næstformand bytter post 

Reno Djurs’ vedtægt indeholder blandt andet følgende bestemmelse (uddrag af § 6):  
 

Medmindre bestyrelsen træffer anden beslutning, varetages posterne som 
bestyrelsesformand og –næstformand altid af formanden for det udvalg, 
som er politisk ansvarlig for affaldsområdet i de to interessentkommuner.  
 
Når halvdelen af valgperioden er gået, skifter bestyrelsesformanden og 
næstformanden post. 

 
Da den nuværende 4-årige kommunale valgperiode startede 1. januar 2010, indebærer 
vedtægtsbestemmelsen, at nuværende bestyrelsesformand Carsten Bech pr. 1. januar 
2012 bestrider posten som næstformand, mens nuværende næstformand Jens Meil-
vang pr. 1. januar 2012 bestrider posten som bestyrelsesformand.  
 

2. Skrivelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til advokatfirmaet Bech-Bruun  
Økonomi- og Indenrigsministeriet fastslår i brev af 22. november 2011 til advokatfir-
maet Bech-Bruun (vedlagt dagsordenen), at i de tilfælde, hvor det kommunale fælles-
skab er selvstændigt regnskabsførende, og hvor der ikke i særlovgivningen er krav om 
regnskabsaflæggelse efter årsregnskabslovens regler, er det efter Økonomi- og Inden-
rigsministeriets opfattelse tilsynsmyndigheden, der afgør, om der i vedtægterne skal 
stilles krav om regnskabsaflæggelse efter regler fastsat i medfør af lov om kommu-
nernes styrelse eller efter årsregnskabslovens regler. 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet fastslår endvidere, at det i disse tilfælde ikke vil 
være i strid med kommunallovgivningen eller dens forudsætninger at fastsætte krav 
om regnskabsfastsættelse efter årsregnskabslovens regler frem for efter de kommu-
nale regnskabsregler.  
 
Dermed er der ikke sammenfald mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse 
og Statsforvaltning Midtjyllands brev af 1. juni 2010 til Reno Djurs I/S, som pålagde 
Reno Djurs at ændre sine vedtægter, så det fremgår af disse, at Reno Djurs aflægger 
regnskab efter kommunestyrelseslovens regler.  
 
Som konsekvens af statsforvaltningens anmodning har Reno Djurs I/S som bekendt 
ændret vedtægtens bestemmelser om regnskabsføring. Ændringerne er godkendt af 
interessenterne såvel som af statsforvaltningen.  
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På baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets skrivelse har Reno Djurs bedt 
statsforvaltningen om at udtale sig om, hvorvidt statsforvaltningen kan billige, at Re-
no Djurs I/S’ vedtægter ”rulles tilbage” til vedtægterne som de så ud forud for stats-
forvaltningens anmodning til Reno Djurs om at ændre disse.  

 
3. Afgørelse fra Arbejdsmiljøklagenævnet 

En af Miljøteam A/S’ ansatte fik under udførelse af arbejde for Reno Djurs en stikska-
de. Skaden skyldtes, at en borger havde lagt en jagtkniv i en renovationssæk, som 
blev presset ud gennem sækken i forbindelse med afhentningen, og som skar sig ind i 
den ansattes ben.   
 
I fortsættelse heraf pålagde Arbejdstilsynet Miljøteam A/S at træffe effektive foran-
staltninger mod stik- og skæreskader ved håndtering af dagrenovation. På vegne af 
Miljøteam A/S påklagede DI afgørelsen til Arbejdsmiljøklagenævnet.  
 
Arbejdsmiljøklagenævnet har den 29. september 2011 afsagt kendelse i sagen (ved-
lagt), hvorved Arbejdstilsynets afgørelse fastholdes. Nævnets afgørelse skal efter-
kommes senest den 2. januar 2012.  
 
I spørgsmålet om fortsat brug af sække har sagens afgørelse været ventet med inte-
resse. Direktionen noterer sig i den forbindelse, at hverken generel brug af sække eller 
Reno Djurs’ ansvar som projekterende i arbejdsmiljølovens forstand indgår som ele-
menter i afgørelsen.  
 

4. Biomonitering ved Glatved Strand 
DONG Energys nedlukkede depot for restprodukter fra røggasrensning og Reno Djurs’ 
nedlukkede etape I fik i forbindelse med Århus Amts godkendelse af nedlukningspla-
nerne fastsat vilkår om at foretage undersøgelser af deponeringsanlæggenes eventu-
elle påvirkninger af Kattegat.  
 
Som følge af ensartede vilkår koordinerede DONG Energy og Reno Djurs en fælles un-
dersøgelse. Undersøgelsen, som er udført af Rambøll, er netop afrapporteret (rappor-
ten er vedlagt).  
 
Undersøgelsen har haft til formål at detektere en eventuel marin forurening gennem 
undersøgelse af udsatte blåmuslinger. Blåmuslinger er gode indikatorer for forure-
ning, eftersom muslinger filtrerer store mængder vand, hvorved eventuelle forure-
nende stoffer erfaringsmæssigt vil blive opkoncentreret i muslingerne. 
 
Rapportens konklusion lyder som følger:  
  
Samlet set er der ikke noget i resultaterne, som antyder, at ændringerne i metalindhol-
det i blåmuslingerne var en følge af udsivning fra deponierne, men at dette snarere kan 
tilskrives en generel ændring i baggrundsniveauet på lokaliteten og mellem Studstrup-
værket og Glatved strand. 
 

5. Tilmeldeordning for erhverv på genbrugsstationer 
Administrationen vil på mødet redegøre for den praktiske gennemførelse af tilmelde-
ordningen for erhverv på genbrugsstationer.  
 
Det bemærkes i den forbindelse, at uagtet, der er indgået politisk forlig om, at tilmel-
deordningen skal gennemføres med virkning pr. 1. januar 2012, foreligger der endnu 
ikke et regelsæt, som hjemler gennemførelsen af tilmeldeordningen.  
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6. Indsamling af småelektronik tættere på forbrugerne 
En del småelektronik, herunder sparepærer, ender i skraldespanden med restaffald, 
selvom borgerne er forpligtede til at aflevere det på genbrugsstationerne eller til en 
forhandler, der tilbyder at modtage brugt elektronik i forbindelse med køb af nyt. Det 
er særdeles uheldigt for miljøet, da elektronikaffald indeholder skadelige stoffer som 
f.eks. kviksølv, cadmium, bly, kobber, brommerede flammehæmmere og PVC. Samti-
dig indeholder elektronikaffald også værdifulde ressourcer i form af f.eks. jern, kobber, 
bly, guld, sølv m.m., som kan genanvendes i nye produkter. 
 
For at styrke korrekt indsamling og behandling skal det være lettere for borgerne at 
komme af med det. Reno Djurs I/S har derfor undersøgt muligheder for at indsamle 
småt elektronik og sparepærer hos forbrugerne på samme måde som småbatterier i 
dag indsamles i en pose på låget ordning, der fungerer rigtig godt for borgerne.  
 
Elektronikaffald fordelt på 5 typer samt småbatterier er i medfør af lovgivningen om-
fattet af producentansvar, hvilket indebærer at det er forskellige kollektive produ-
centordninger, der i praksis skal modtage de forskellige typer til behandling. Det inde-
bærer, at der for en pose på låget indsamlingsordning er nogle organisatoriske barrie-
rer, der vil kræve producenternes positive medvirken, ligesom der særligt for sparepæ-
rer er nogle praktiske og arbejdsmiljømæssige udfordringer i forbindelse med indsam-
lingen. 
 
I den forbindelse har vi bl.a. kontaktet producenternes kollektive ordninger og har fo-
reløbig fundet, at småelektronik, bortset fra sparepærer sandsynligvis vil kunne ind-
samles i en pose sammen med småbatterierne (det sker i Helsingør i dag), men at 
sparepærer i givet fald skal indsamles separat. Producenterne har taget ideen om 
husstandsindsamling af såvel småt elektronik som sparepærer i en pose positivt op, 
og har på den baggrund besluttet at gennemføre et indsamlingsforsøg med sparepæ-
rer, der påbegyndes i Helsingør Kommune i januar 2012.  
 
Status er derfor nu, at vi afventer resultater af dette forsøg. 

 
7. Status for gennemførelse af Affaldsplan 2009-2020 

Affaldsplan 2009-2020, som blev vedtaget af Norddjurs og Syddjurs kommuner i for-
året 2009, indeholder en detaljeret tids- og aktivitetsplan for årene 2010-2013.  
 
Der foreligger et notat med status over gennemførelsen af affaldsplanen. Statusno-
tatet udgøres af planens enkelte målsætninger ledsaget af en følgende statusmarke-
ringer: 

 
☺ Gennemført 
☺  Pågår 
�  Ikke igangsat 

  
Som det fremgår af notatet, er enkelte af de aktiviteter, som var forudsat at skulle 
igangsættes i 2011, endnu ikke igangsat. Den primære grund hertil er, at implemente-
ringen af affaldsreformen har kostet uforholdsmæssigt store administrative ressour-
cer i 2010 og 2011 
 
 


