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Til orientering/efterretning.   
 

1. Ny ansøgning til Kommunepuljen 
Administrationen orienterede på sidste møde om, at Reno Djurs sammen med 
Randers Kommune (projektleder), Vestforbrænding, Ikast-Brande Kommune og 
Silkeborg Kommune er medansøgere på et projekt under Miljø- og Fødevaremini-
steriets Kommunepulje.  
 
I forlængelse heraf kan det oplyses, at Miljøstyrelsen har givet tilsagn om at 
støtte projektet med 781.100 kr., svarende til ca. 72 % af de samlede projektudgif-
ter på 1.079.200 kr.  
 
Projektet har til formål at demonstrere, at det er praktisk muligt at genanvende 
træ og plast fra husholdninger til nye produkter, der kan afsættes. Af særlig inte-
resse for Reno Djurs’ opland indgår en undersøgelse af, om Advanced Non-Wowen 
A/S med hjemsted på Møllerup Gods vil kunne producere skalmøbler af pressede 
træfibre fra træ indsamlet på genbrugsstationer. 
 

2. Shredderaffald 
Der gives på mødet en status for (mellem)deponering af shredderaffald.  
 

3. Samarbejdsaftale med Renovest A/S og Vesthimmerlands Kommune  
På grundlag af bestyrelsens beslutning på møde den 14. december 2016 (sag nr. 
39-16) har formand og direktør indgået en samarbejdsaftale om deponering med 
Renovest A/S og Vesthimmerlands Kommune. Aftalen er vedlagt som bilag 13.2. 
 

4. Udtagning af deponeret mineralsk affald 
På grundlag af bestyrelsens beslutning på møde den 14. december 2016 (sag nr. 
40-16) har administrationen udbudt udtagning af deponeret mineralsk affald. Re-
sultatet af udbuddet forventes at foreligge til bestyrelsesmødet.  
 

5. Udbud af prøvetagning og analyser 
Administrationen har netop gennemført udbud af prøvetagning og kemiske ana-
lyser af grundvand og perkolat på Reno Djurs’ deponeringsanlæg. Resultatet for-
ventes at foreligge på bestyrelsesmødet.  
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6. DAF årsmøde 2017 
Dansk Affaldsforenings årsmøde afholdes den 31. maj - 1. juni 2017 i Vejle. Pro-
grammet kan læses her:  
https://www.danskaffaldsforening.dk/affald-2017/program?utm_me-
dium=email&utm_campaign=nyhedsbrev%20februar%202017&utm_content=ny-
hedsbrev%20fe-
bruar%202017+CID_e90f887152d8f4b958be3017bd94d01a&utm_source=Dansk%2
0Affaldsforenings%20nyheds-
brev&utm_term=LS%20MERE%20OG%20SE%20DET%20FORELBIGE%20PRO-
GRAM 
 
Bestyrelsen bedes tilkendegive ønske om at deltage.  
 

7. SKATs inddrivelse af restancer 
I forlængelse af SKATs kuldsejlede EFI-system til inddrivelse af gæld til det of-
fentlige har Folketinget den 26. januar 2017 vedtaget ”Lov om ændring af lov om 
inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af 
skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat”. 
 
Loven vedrører inddrivelse af de fortrinsberettigede kommunale fordringer. Her-
ved forstås fordringer, der tilhører kommunen og hviler på fast ejendom med for-
trinsstillet lovbestemt panteret.   
 
Gebyr for bortskaffelse af affald fra husholdninger er et fortrinsberettiget kom-
munalt gebyr. Af den grund har administrationen vurderet, at Reno Djurs er beret-
tiget til selv at varetage inddrivelsen af fortrinsberettigede krav på samme måde 
som før inddrivelse via EFI blev obligatorisk.  
 
Skatteministeriet er imidlertid ikke enig i dette synspunkt. Skatteministeriet vur-
derer, at der i Reno Djurs’ tilfælde er tale om fortrinsberettigede krav, der tilhører 
§ 60-selskabet. Da loven alene omhandler kommunale fortrinsberettigede krav, 
anser Skatteministeriet andre fortrinsberettigede krav for ikke at være omfattet 
af de ny regler. 
 
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 2017 udgør det samlede udestående 1 mio. kroner, svarende til 
18 % af den samlede oprindelige restancesum, jf. omstående oversigt: 
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Krav Hovedrestance (oprindeligt) Rest restance Udgør

Glatved 127.084                                            5.467                4%

2. halvår '09 161.548                                            1.549                1%

1. halvår '10 153.926                                            8.784                6%

2. halvår '10 228.447                                            7.854                3%

Erhvervsgebyr, 2010 393.446                                            65.790              17%

1. halvår 11 182.464                                            4.769                3%

2. halvår 11 264.696                                            6.780                3%

Erhvervsgebyr 2011 306.329                                            75.567              25%

1. halvår 2012 270.740                                            14.664              5%

2. halvår 2012 281.808                                            21.309              8%

Erhvervsgebyr 2012  23.002                                              1.779                8%

Diverse 29.608                                              4.745                16%

1. halvår 2013 356.066                                            9.165                3%

2. halvår 2013 446.050                                            12.906              3%

Erhvervsgebyr 2013 23.400                                              6.562                28%

Sæsontømning 30.146                                              4.716                16%

Erhvervsgebyr 2014 23.731                                              12.338              52%

1. halvår 2014 454.843                                            41.900              9%

2. halvår 2014 486.145                                            28.337              6%

1. halvår 2015 462.297                                            106.102            23%

2. halvår 2015 447.433                                            213.864            48%

Erhvervsgebyr 2015 17.045                                              10.454              61%

Erhvervsgebyr 2016 5.421                                                5.421                100%

1. halvår 2016 298.085                                            163.784            55%

2. halvår 2016 240.434                                            216.248            90%

I alt 5.714.195                                        1.050.854        18%


