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Til orientering/efterretning.   
 

1. Ny lokalplan, kommuneplantillæg, VVM og miljøgodkendelse  
På grundlag af, at Reno Djurs har ansøgt Norddjurs Kommune om godkendelse til at 
udvide deponeringsanlægget ved Glatved Strand, har Norddjurs Kommune haft for-
slag til hhv. VVM/MV, lokalplan og miljøgodkendelse fremlagt i offentlig høring i 8 
uger. Høringsfristen udløb medio januar 2014.  
 
De i høringen indkomne bemærkninger fremlægges til orientering. Administrationen 
er i færd med at udarbejde notat med kommentarer til de indkomne bemærkninger, 
som ligeledes vil indgå i sagens oplysninger.  
 

2. Affaldsforebygger 
I fortsættelse af bestyrelsens beslutning om at anvende ressourcer til ansættelse af 
nøgleperson til videreførelse af affaldsforebyggelsesprojekt, herunder skoletjeneste, 
har Reno Djurs haft opslået en stilling som ’’Affaldsforebygger’’ med ansøgningsfrist 
den 7. marts 2014.  
 
Der er indkommet 170 ansøgninger. Stillingen forventes besat snarest muligt.  
 

3. SKATs inddrivelse af restancer 
Inddrivelsesopgaven i det offentlige blev samlet under SKAT i 2005. Senest har SKAT 
etableret Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI), som har til formål at samle alle offentli-
ge fordringer og restancer i et system 
 
De overordnende målsætning bag EFI er: 
 

� Styrkelse af borgerens retssikkerhed gennem ensartet praksis 
� Effektivisering af arbejdsgange blandt andet ved at reducere dobbeltarbejde 
� Brug af de mest effektive inddrivelsesmidler via større ledelsesmæssigt fokus 
� Opnåelse af større provenu gennem bedre styring og prioritering 
� Administrative forbedringer via høj grad af automatisering   

 
Ifølge SKAT vil EFI gøre det muligt at sikre en mere effektiv inddrivelse, hvilket kom-
mer fordringshaverne til gode i form af hurtigere sagsbehandlingstid og øget provenu. 
 
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. 
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Det samlede udestående udgør pt. ca. 1,2 mio. kr., svarende til 38 % af den samlede 
oprindelige restancesum, jf. nedenstående oversigt: 
 

 


