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Til orientering/efterretning.   
 

1. Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet 
Norddjurs Kommune meddelte den 30. juni 2014 miljøgodkendelse af Reno Djurs’ 
kommende etape III. Godkendelsen blev af en nabo påklaget til Natur- og Miljøkla-
genævnet.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet har den 30. januar 2015 truffet afgørelse i sagen 
(vedlagt som bilag 11.2), idet nævnet tilføjer følgende vilkår til miljøgodkendelsen:  
 
’’Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens om-
råde, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.’’ 
 

2. Henvendelse fra DI til Statsforvaltningen 
Dansk Industri har bedt Statsforvaltningen om at udtale sig om lovligheden af 
kommunale genbrugsbutikker i Næstved, Hjørring og Sønderborg. DI’s kritikpunk-
ter vedrører blandt andet kommunernes videreformidling af brugbart elektronik-
affald i genbrugsbutikkerne. DI’s henvendelse fremlægges til orientering, efter-
som Reno Djurs videreformidling af elektroniske produkter i ’’Gi’ det videre’’-ord-
ningen må antages at være omfattet af DI’s kritik.  
 
DI’s brev til Statsforvaltningen er vedlagt som bilag 11.3. 

 
3. Status Feldballe Genbrugsstation 

Syddjurs Kommune har den 3. marts 2015 meddelt miljøgodkendelse til etablering 
af Feldballe Genbrugsstation samt nedsivningstilladelser til overfladevand og sa-
nitært spildevand.  
 
Etablering og idriftsættelse af Feldballe Genbrugsstation forventes gennemført jf. 
nedenstående tidsplan: 
 
AktivitetAktivitetAktivitetAktivitet    TidsplanTidsplanTidsplanTidsplan    
Detailprojektering og udbud April-juni 2015 
Start anlægsarbejde Juli 2015 
Afslutning af anlægsarbejde Maj 2016 
Idriftsættelse Juni 2016 
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Anlægs- og byggearbejder, bortset fra asfaltarbejder, vil kunne færdiggøres i 2015. 
Asfaltbelægningerne kræver tørt og varmt vejr og vil først kunne udføres med et 
godt resultat i maj måned 2016.  
 

4. Årsmøde Dansk Affaldsforening 
Dansk Affaldsforening Konference og Årsmøde 2015 afholdes den 19. - 21. maj i 
Korsør. Programmet er vedlagt som bilag 11.4. 
 
Med henblik på koordineret tilmelding opfordres bestyrelsesmedlemmerne til at 
tage stilling til eventuel deltagelse.  

 
5. SKATs inddrivelse af restancer 

Status for SKATs inddrivelse af restancer fremgår af omstående oversigt. Oversig-
ten viser de restancer, som Reno Djurs i tidens løb har overdraget til SKAT, samt 
de foreløbige resultater af SKATs inddrivelse. 
 
Primo 2015 udgør det samlede udestående 1,35 mio. kroner, svarende til 37 % af 
den samlede oprindelige restancesum, jf. nedenstående oversigt: 
 

 


