
 

 

 

 

 

Til:Til:Til:Til: Bestyrelsen 
 
Fra:Fra:Fra:Fra: Administrationen 
 
Dato:Dato:Dato:Dato: 9. maj 2016 
 

 

 

 

 

 

Til orientering/efterretning.   
 

1. Omkostninger til opgradering af personale på genbrugsstationer 
Som led i vedtagelsen af Reno Djurs’ budget 2017 traf bestyrelsen følgende be-
slutning:  
 
 Som led i bestyrelsens fokus på øget genanvendelse på genbrugsstationerne 
vil bestyrelsen i løbet af 2016 tage stilling til en eventuel personalemæssig 
opnormering på genbrugsstationerne. 

 
Der foreligger notat med beregning af omkostninger ved personalemæssig opnor-
mering af genbrugsstationerne.  
 

2. Omlægning af renovationsruter 
Reno Djurs’ kontrakt med indsamlingsentreprenørerne rummer mulighed for, at 
entreprenørerne ændrer indsamlingsruterne. Meldgaard A/S, som indsamler dag-
renovation og papir/pap i tre af Reno Djurs’ fire renovationsdistrikter, planlægger 
at foretage en omlægning af eksisterende indsamlingsruter.  
 
Administrationen vil på bestyrelsesmødet orientere om processen.  
 

3. Forslag om afholdelse af næste bestyrelsesmøde på Århus Kommunes forbræn-
dingsanlæg 
På sidste bestyrelsesmøde blev der udtrykt interesse for at bese et forbrændings-
anlæg. I forlængelse heraf har Aarhus kommune tilbudt at fremvise deres for-
brændingsanlæg såvel som det nye biomassefyrede kraftvarmeværk. Der vil end-
videre være mulighed for at afholde bestyrelsesmøde på forbrændingsanlægget.  
 

4. SKATs inddrivelse af restancer 
I forlængelse af SKATs kuldsejlede EFI-system til inddrivelse af gæld til det of-
fentlige har KL og regeringen den 12. april 2016 indgået en aftale om ”Tiltag vedrø-
rende inddrivelsen af kommunale restancer”. Aftalen fastslår blandt andet føl-
gende:  
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På denne baggrund er regeringen og KL enige om, at:  

• Regeringen i efteråret 2016 fremsætter et lovforslag om, at kommu-
nerne og de kommunale forsyningsselskaber overtager inddrivelsesop-
gaverne vedrørende udlæg og begæring af tvangsauktion for nye, for-
trinsberettigede krav.  

 
Der foreligger pt. ikke nærmere detaljer om inddrivelsesopgavernes nærmere til-
rettelæggelse.  
 
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. primo maj 2016 udgør det samlede udestående 1,1 mio. kroner, svarende til 22 
% af den samlede oprindelige restancesum, jf. nedenstående oversigt: 
 

 
 
 

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                                            9.087                4%

Erhvervsgebyr, 2010 393.446                                            72.221              18%

1. halvår 11 182.464                                            4.769                3%

2. halvår 11 263.585                                            5.669                2%

Erhvervsgebyr 2011 306.336                                            75.567              25%

1. halvår 2012 268.363                                            12.686              5%

2. halvår 2012 281.808                                            26.891              10%

Erhvervsgebyr 2012  23.002                                              1.779                8%

Diverse 29.608                                              4.745                16%

1. halvår 2013 353.616                                            14.528              4%

2. halvår 2013 446.078                                            42.091              9%

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                                            101.474            22%

2. halvår 2014 486.183                                            136.261            28%

1. halvår 2015 459.441                                            234.277            51%

2. halvår 2015 444.391                                            347.980            78%

Erhvervsgebyr 2015 17.045                                              12.394              73%

Erhvervsgebyr 2016 4.451                                                4.451                100%

I alt 5.160.409                                        1.149.267        22%


