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Til orientering/efterretning.   
 

1. Godkendelseskompetencen vedr. deponeringsanlæg flyttes til staten 
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative 
indgik den 26. juni 2013 aftale om at gennemføre en række initiativer til justering af 
kommunalreformen fra 2007. 
 
I aftalen indgår bl.a. følgende:   
 

• Faglighed og effektFaglighed og effektFaglighed og effektFaglighed og effektivitet på miljøområdetivitet på miljøområdetivitet på miljøområdetivitet på miljøområdet. Godkendelse af deponeringsanlæg 
flyttes fra kommunerne til staten, og kompetencen til at udstede godkendelser til 
råstofudvinding flyttes fra kommunerne til regionerne. Opgavejusteringerne skal 
understøtte øget faglighed i indsatsen. Der er enighed om at gennemføre opgave-
justeringerne senest 1. juli 2014.  

 
Norddjurs Kommune behandler pt. Reno Djurs’ ansøgning om godkendelse af depone-
ringsanlæggets etape III. Godkendelsen fremlægges til politisk behandling i dette ef-
terår og påvirkes derfor ikke af den politiske aftale.  
 

2. Udskydelse af tidsfrist for affaldsplaner  
Miljøstyrelsen har den 27. juni 2013 udsendt et brev med følgende ordlyd til kommu-
nerne og KL: 
 

”Den nationale affaldshåndteringsplan, som de kommunale affaldshåndte-
ringsplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i og ikke må stride mod, for-
ventes ikke sendt i høring før sommerferien 2013.  
 
Miljøministeriet har forståelse for, at kommunerne ikke kan nå at vedtage en 
affaldshåndteringsplan med udgangspunkt i den nationale affaldshåndte-
ringsplan senest den 1. januar 2014, som aktuelt foreskrevet i affaldsbekendt-
gørelsen.  
 
Som følge heraf vil fristen for udarbejdelsen af de kommunale affaldshåndte-
ringsplaner blive udskudt til den 1. oktober 2014 ved en kommende ændring af 
affaldsbekendtgørelsen.”  

 
3. Udbud af tømningsordninger  

De eksisterende kontrakter om entreprenørydelser i forbindelse med Reno Djurs’ fire 
tømningsordninger (hhv. bundfældningstanke, olie- og benzinudskillere, fedtudskille-
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re og samletanke) udløber ved udgangen af 2013. Som følge heraf har administratio-
nen gennemført nye udbud med følgende resultat:  
 

OpgaveOpgaveOpgaveOpgave    
    

Nuværende entreprenørNuværende entreprenørNuværende entreprenørNuværende entreprenør    
    

Økonomisk mest Økonomisk mest Økonomisk mest Økonomisk mest     
fordelagtige tilbudfordelagtige tilbudfordelagtige tilbudfordelagtige tilbud    

Bundfældningstanke Djurslands Kloak Service Aps Djurslands Kloak Service Aps 

Olie- og benzinudskillere Djurslands Kloak Service Aps ISS Kloak & Industriservice A/S 

Fedtudskillere Marius Pedersen A/S ISS Kloak & Industriservice A/S 

Samletanke Syddjurs NKI A/S NKI A/S 
 
Nye kontrakter med de vindende entreprenører indgås med virkning fra 1. januar 2014. 
De vindende entreprenørers priser er på samme niveau som de gældende kontrakter.  
 

4. Ny spildevandsbekendtgørelse  
Naturstyrelsen har den 29. juli 2013 sendt udkast til bekendtgørelse om spildevands-
tilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 i offentlig høring. Udka-
stet vil få vidtgående – omend formentlig utilsigtede - konsekvenser for den eksiste-
rende organisering af fire kommunale tømningsordninger i Norddjurs og Syddjurs 
Kommuner. 
 
Med udkastet til ny spildevandsbekendtgørelse lægges der i kapitel 18 op til, at tøm-
ningsordninger skal forestås og administreres af de enkelte kommuners spildevands-
forsyningsselskab: 
 
§ 55, stk. 3§ 55, stk. 3§ 55, stk. 3§ 55, stk. 3  Tømningsordninger administreres og forestås af spildevandsforsynings-

selskabet.  
 
Administrationen har afgivet høringssvar med henblik på at fremme, at det for kom-
munerne er valgfrit, hvorledes de vil organisere deres tømningsordninger.  
 
Reno Djurs’ høringssvar, herunder notat fra advokat Mads Kobberø, er vedlagt som bi-
lag.  
 

5. Orientering om deponigas  
Administrationen vil på bestyrelsesmødet orientere om gennemførte prøvepumpnin-
ger for gas på deponeringsanlægget, herunder om mulighederne for øget indvinding 
og energiproduktion.  
 

6. 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. ca. 850.000 kr., svarende til 32 % af den samlede 
oprindelige restancesum, jf. omstående oversigt: 
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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 11.662 

Erhvervsgebyr, 2010 393.446 92.928 

1. halvår 11 182.464 9.453 

2. halvår 11 261.028 25.177 

Erhvervsgebyr 2011 307.225 112.502 

1. halvår 2012  269.042 112.574 

2. halvår 2012 279.492 145.990 

Erhvervsgebyr 2012   23.002 8.308 

Diverse 28.983 4.745 

1. halvår 2013 277.362 277.362 

Erhvervsgebyr 2013 16.653 9.601 

Overgang EFI 20.439 17.059 

Sæsontømning 12.384 7.079 

I altI altI altI alt    2.618.8352.618.8352.618.8352.618.835    845.981845.981845.981845.981    

 


