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Til orientering/efterretning.   
 

1. Dansk Affaldsforenings årsmøde og konference 2016 
Dansk Affaldsforening afholder årsmøde og konference den 10.-11. maj 2016 i Kø-
benhavn.  
 
Som led i årsmødet afholdes der generalforsamling den 10. maj 2016. Reno Djurs’ 
repræsentanter i generalforsamlingen er Jens Meilvang, Per Dalgaard, Mads Niko-
lajsen og Kim Lykke Jensen.  
 
Til generalforsamlingen vil der foreligge forslag om foreningens profil og valg til 
Dansk Affaldsforenings bestyrelse.  
 

2. Kommunepuljeprojekt: Lokal genanvendelse af sorteret husholdningsaffald 
Med Reno Djurs som medansøger har Vestforbrænding fået tilsagn på 498.600 
kr. i tilskud fra Miljøstyrelsens kommunepulje til projektet ’’Lokal genanvendelse 
af sorteret husholdningsaffald’’.  
 
Projektets formål er at forberede et fuldskala projekt (til Kommunepulje 2016), der 
skal demonstrere, at sorteret husholdningsaffald kan afsættes til lokalt/nationalt 
erhvervsliv på konkurrencedygtige vilkår og oparbejdes til nye kvalitetsprodukter. 
 
Forprojektet vil primært fokusere på træ (både imprægneret og ikke-imprægne-
ret) og plastic og omfatte analyse af fraktioner, kortlægning af relevante aftager-
virksomheder og vurdering af mulighederne i nye teknologier og metoder til opar-
bejdning af de tre fraktioner. 
 
Projektet løber i hele 2016 og afsluttes senest 1. februar 2017.  
 

3. Optimering af logistik ved indsamling af husholdningsaffald 
Reno Djurs har i en årrække samarbejdet med Sanne Wøhlk, der er lektor i logistik 
på Aarhus Business School (BSS), om optimering af affaldsindsamling.  
 
Nu har det Frie Forskningsråd tildelt Sanne Wøhlk 4,1 mio. kr. til et projekt, der 
over de næste tre et halvt år skal undersøge, hvordan indsamlingssystemer og af-
faldsruter kombineres mest optimalt med henblik på at opnå billigst mulig trans-
port. 
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Reno Djurs deltager i projektet sammen med Kolding Kommune, Odense Kom-
mune, Frederiksberg Kommune, RenoSyd og Vestforbrænding.  
 
Projektet løber over tre et halvt år.  
 

4. Svenske erfaringer med optisk sortering af husholdningsaffald 
Som led i behandlingen af sag nr. 16-15 på bestyrelsesmødet den 23. september 
2015 udtrykte Mads Nikolajsen ønske om en nærmere redegørelse for svenske er-
faringer med optisk sortering af farveseparerede poser. Materiale om Optibag er 
vedlagt.  
 

5. SKATs inddrivelse af restancer 
Folketinget vedtog 12. november 2015 en revision af ”Lov om inddrivelse af gæld 
til det offentlige”. Lovrevisionen har til formål at give arbejdsro til SKAT's kuldsej-
lede inddrivelsessystem. Et nyt system kommer tidligst i drift i slutningen af 
2018, og indtil da fastfryses forældelsesfristen for nuværende gæld. 
 
Den øjeblikkelige status for SKATs inddrivelse af Reno Djurs’ restancer fremgår af 
omstående oversigt. Oversigten viser de restancer, som Reno Djurs i tidens løb har 
overdraget til SKAT, samt de foreløbige resultater af SKATs inddrivelse. 
 
Pr. ultimo februar 2016 udgør det samlede udestående 1,2 mio. kroner, svarende til 
24 % af den samlede oprindelige restancesum, jf. nedenstående oversigt: 
 

 

Krav Hovedrestance (oprindeligt) Rest restance Udgør

Glatved 114.698                                            5.467                5%

2. halvår '09 161.548                                            1.549                1%

1. halvår '10 153.926                                            8.784                6%

2. halvår '10 228.447                                            9.087                4%

Erhvervsgebyr, 2010 393.446                                            72.221              18%

1. halvår 11 182.464                                            4.769                3%

2. halvår 11 262.262                                            4.705                2%

Erhvervsgebyr 2011 306.336                                            75.567              25%

1. halvår 2012 268.363                                            12.686              5%

2. halvår 2012 281.808                                            29.086              10%

Erhvervsgebyr 2012  23.002                                              1.779                8%

Diverse 29.608                                              4.745                16%

1. halvår 2013 353.616                                            20.073              6%

2. halvår 2013 446.078                                            53.464              12%

Erhvervsgebyr 2013 23.400                                              6.562                28%

Sæsontømning 30.146                                              5.939                20%

Erhvervsgebyr 2014 23.731                                              14.096              59%

1. halvår 2014 452.309                                            107.993            24%

2. halvår 2014 486.183                                            152.717            31%

1. halvår 2015 459.441                                            252.966            55%

2. halvår 2015 432.554                                            352.918            82%

Erhvervsgebyr 2015 17.045                                              13.364              78%

I alt 5.130.413                                        1.210.539        24%


