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Til orientering/efterretning.   
 

1. Norddjurs Kommunes opkrævning af garantiprovision 
Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har på møde den 21. maj 2013 truffet be-
slutning om at opkræve provision af kommunegarantier for lån, der optages af forsy-
ningsvirksomheder. Kommunalbestyrelsen har truffet følgende beslutning:  
 
- Der opkræves stiftelsesgebyr på 1 % af garantier til forsyningsvirksomheder ind-

gået efter 12. juni 2012. Gebyret dækker stiftelsesprovision og garantiprovision til 
udløbet af det første år samt næste kalenderår. Herefter opkræves en årlig garan-
tiprovision på 0,75 % af restgælden pr. 31. december. Provisionen opkræves forud. 

 
- For garantier afgivet før 12. juni 2012 afventer økonomiudvalget en nærmere ud-

melding fra KL og Økonomi- og indenrigsministeriet, idet det ikke er muligt at 
identificere en holdbar model, hvorefter der kan opkræves garantiprovision med 
tilbagevirkende kraft. 

 
Reno Djurs’ nuværende låntagning består af et anlægslån med en restgæld på 5 mio. 
kr. samt en kassekredit med trækningsret på 10 mio. kr.. I henhold til vedtægtens § 13 
fastsættes interessenternes andel i lånoptagelsen i forhold til den enkelte kommunes 
indbyggertal i henhold til folkeregistret pr. 1. januar i det år, hvor lånoptagelsen finder 
sted. Med dette udgangspunkt udgør de kommunefordelte garantiforpligtelser føl-
gende: 
 

Indbyggertal  Garantiforpligtelse Andel faktisk lån 

pr. 01.01.00 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

Syddjurs 39.044 7.771 2.761 

Norddjurs 38.880 7.739 2.749 

I alt  77.924 15.510 5.510 

 
Da alle lån er optaget tidligere end 12. juni 2012, er vilkårene for den fremadrettede 
opkrævning af garantiprovision fortsat ukendte.  
 

2. Udfasning af sække.  
Kommunalbestyrelserne i Norddjurs og Syddjurs har godkendt, at udfasningen af 
sække er i offentlig høring i juni 2013. Sideløbende hermed har administrationen 
igangsat udbudsprocessen vedrørende køb af spande.  
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På baggrund af resultatet af den offentlige høring skal den endelige beslutning om 
udfasningen af sække tages. Den politiske proces er planlagt som følger: 
 

 

Norddjurs Syddjurs 

MTU/NTM 27. august 12. august 

ØK 10. sept. 21. august 

KB 17. sept. 29. august 

 
Tidsplanen giver desværre ikke mulighed for, at resultatet af høringen kan fremlæg-
ges på et ordinært bestyrelsesmøde i Reno Djurs I/S forud for behandlingen af sagen i 
kommunerne. Administrationen stiler mod at fremsende et høringsnotat til bestyrel-
sen i løbet af juli måned med henblik på bestyrelsens accept af, at sagen videresendes 
til kommunalbestyrelsernes endelige stillingtagen.  
 
Resultatet af de to kommunalbestyrelsers endelige beslutning i sagen vil sammen 
med resultatet af udbuddet foreligge til det ordinære bestyrelsesmøde den 18. sep-
tember 2013.  
 

3. Ny genbrugsstation ved Feldballe 
Orientering om sagens stade.  

 
4. Regeringens vækstpakke 

Regeringens Vækstpakke fra februar 2013 indeholdt bl.a. følgende initiativ vedrørende 
håndtering af farligt affald: 

 
Regeringen vil tage initiativ til en omlægning af deponeringsafgiften, som vil gø-
re det mere attraktivt for shreddervirksomhederne i Danmark at foretage investe-
ringer i større genanvendelseskapacitet.  

 
Skatteministeriet har den 8. maj 2013 udsendt et høringsudkast til ændring af bl.a. 
affalds- og råstofafgiftsloven. Den foreslåede ændring af loven omlægger ikke depo-
neringsafgiften; men ændrer alene, at der ved fjernelse af deponeret shredderaffald 
fra deponeringsanlæg vil kunne modregnes tidligere indbetalt statsafgift.  
 
Med ændringen er det hensigten at opnå et incitament til at fraføre og ressourceud-
nytte tidligere deponeret farligt affald.  
 
Det er ikke indlysende, hvordan forslaget skal komme shreddervirksomhederne til go-
de, eftersom det er deponeringsanlæggene, der afholder afgiften over for SKAT, lige-
som det tilsvarende er deponeringsanlæggene, der bliver godtgjort/modregnet i afgif-
ten.   
 
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at skatteministeriet har en forvent-
ning om, at når shreddervirksomhederne afleverer et nyt tons shredderaffald på de-
poneringsanlæggene, kan de tage 1 tons med retur til behandling og dermed opnå et 
provenu. Da det imidlertid er deponeringsanlæggene, der modtager godtgørel-
sen/modregningen fra SKAT, er det ikke helt klart, hvordan de modregnede afgifter 
skal komme shredderanlæggene til gode.  
 

5. Opfølgning på kommunalreformen 
Regeringen har i indeværende måned udsendt rapporten ”Bedre kvalitet og samarbej-
de – Opfølgning på evalueringen af kommunalreformen”. I rapportens kapitel 4 under 
overskriften ”Faglighed og effektivitet på miljøområdet” kan følgende bl.a. læses: 
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Kompetencerne til at godkende og føre tilsyn med affaldsdeponeringsanlæg er i 
dag delt. Kommunerne er ansvarlige for at godkende nye affaldsdeponeringsan-
læg og ændringer på affaldsdeponeringsanlæg, mens staten fører tilsyn med af-
faldsdeponeringsanlæggene.  
 
Den delte myndighedskompetence er uhensigtsmæssig. Det skyldes for det før-
ste, at det kan være vanskeligt for kommunerne at følge med i statens tilsynsak-
tiviteter og virksomhedernes egenkontrol. 
 
For det andet kan der være uenighed mellem staten og en kommune i vurderin-
gen af, om anlægsændringer og udvidelser på eksisterende anlæg udløser krav 
om kommunal tillægsgodkendelse. 
 
For det tredje kan de kommunale sagsbehandlere have svært ved at opbygge og 
vedligeholde de særlige miljømæssige kompetencer, som kræves i behandlingen 
af affaldsdeponeringsanlæg, da der kun findes ét til to affaldsdeponeringsanlæg 
pr. kommune.   
 
Regeringen vil derfor samle opgaverne med affaldsdeponeringsanlæg i staten. 

 
6. Forslag til ny lov om betalingsregler for spildevand.  

Fungerende Miljøminister Pia Olsen Dyhr har den 28. maj 2013 fremsat forslag i Folke-
tinget om lov om ændring af betalingsregler for spildevand.  
 
Formålet med lovforslaget er at skabe mere konkurrencedygtige vilkår for store vand-
forbrugende virksomheder. Lovforslaget ændrer derfor betalingsreglerne for spilde-
vandsafledning ved at indføre en trappemodel for opgørelsen af vandafledningsbidra-
get. Samtidigt bliver virksomhedernes særbidrag for behandling af særligt forurenet 
spildevand i højere grad omkostningsbaseret.  
 
Ifølge lovforslaget skal spildevandsforsyningsselskaberne opkræve det årlige, variable 
vandafledningsbidrag efter tre differentierede kubikmetertakster: 
 
- Takst 1: Vandforbrug til og med 500 m3  
- Takst 2: Vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3 
- Takst 3: Vandforbrug på over 20.000 m3  
 
Forslaget vil medføre, at spildevandsbetalingerne lettes for den del af det årlige vand-
forbrug, der ligger over 500 kubikmeter. Det er hensigten, at miljøministeren ved 
fastsættelsen af de nærmere krav om differentierede degressive vandafledningsbi-
drag fastsætter, at de differentierede takster skal indfases af spildevandsforsynings-
selskaberne gradvist fra 1. januar 2014 og fem år frem. 
 
De eksakte konsekvenser for Reno Djurs kan ikke opgøres på baggrund af lovforslaget. 
Men med en afledt spildevandsmængde i 2012 på 7.000 m3 (à 29 kr./ m3) vil Reno 
Djurs være at kategorisere som en takst 2-virksomhed, hvilket i overensstemmelse 
med lovforslagets formål skulle resultere i en reduceret spildevandsbetaling. 
 

7. SKATs inddrivelse af restancer 
Status for SKATs inddrivelse af restancer fremgår af omstående oversigt. Oversigten 
viser de restancer, som Reno Djurs i tidens løb har overdraget til Skat, samt de forelø-
bige resultater af Skats inddrivelse. 
 
Det samlede udestående udgør pt. 601.467 kr., svarende til 27 % af alle oprindelige re-
stancer.  
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Tid Oprindelig restance Rest restance 
 
2. halvår '09  samt  1. halvår '10 318.869 11.541 

2. halvår '10 
                                               

228.447                                          14.317  

Erhvervsgebyr, 2010 
                                               

393.446                                       112.502  

1. halvår 11 
                                               

182.464                                          12.158  

2. halvår 11 
  

261.028                                          31.604  

Erhvervsgebyr 2011 
                                               

307.225                                       113.463  

1. halvår 2012  
                                               

269.042                                       109.553  

2. halvår 2012 
                                               

279.492                                       167.827  

Erhvervsgebyr 2012   
                                                  

23.002                                            8.308  

Erhvervsgebyr 2013 
                                                  

16.653                                          16.653  

1. halvår 2013 
                                                    

3.540                                            3.540  

I altI altI altI alt    
                                                                                                                                                                                

2.263.014 2.263.014 2.263.014 2.263.014     
                                                                                                                                                    

601.467 601.467 601.467 601.467     
 


