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Til orientering/efterretning.   
 

1. Virksomheders brug af genbrugsstationer 
Pr. 1. januar 2013 justerede Reno Djurs I/S ordningen for virksomheders brug af gen-
brugsstationer. Den nye ordning omfatter  
 
- en abonnementsordning med enhedsgebyr og mængdebegrænsning 
- en vægtordning med afregning efter mængde 
 
Pr. 1. marts 2013 er der tilmeldt 818 virksomheder (som har købt abonnementer til 
1.121 biler) til abonnementsordningen. Vægtordningen har ikke været anvendt. 
 
Efter direktionens vurdering er ændringen sket stort set smertefrit. Det er dog for tid-
ligt at konkludere, om ordningen vil være bæredygtig i et længere perspektiv.  
 

2. Ny genbrugsstation ved Feldballe 
Administrationen vil på mødet orientere om sagens stade.  
 

3. Regulativer i høring 
Bestyrelsen besluttede på møde i september 2012 at anmode interessenterne om at 
godkende ændringer i ”Regulativ for erhvervsaffald” henholdsvis ”Regulativ for hus-
holdningsaffald”. Ændringerne vedrører 
 
- Nedgravede affaldsløsninger 
- Skærende/stikkende genstande  
- Virksomheders brug af genbrugsstationer 
 

I medfør af lovgivningen kræves en offentlig høring forud for ændringer i regulativer. 
Den gennemførte høring har ikke resulteret i bemærkninger fra offentligheden.  
 
Administrationen vil derfor anmode Norddjurs og Syddjurs kommune om at godkende 
regulativerne endeligt.  
  

4. Regeringens vækstpakke 
Regeringens Vækstpakke indeholder 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.  



 2

 
Det er endnu uklart, hvad den pågældende formulering konkret dækker over.  

 
5. Rapport fra Det Økonomiske Råd 

Det Økonomiske Råd fremlagde den 28. februar 2013 rapporten ”Økonomi og Miljø 
2013”, som bl.a. indeholder et afsnit om affald. Følgende er et uddrag af rapportens 
konklusion vedrørende affaldssektorens organisering:  
 

Kommunerne har det overordnede ansvar for affaldshåndteringen, som er fordelt 
på henholdsvis indsamling og behandling. På affaldshåndteringsområdet er der 
både private og offentlige aktører. Set i lyset af ønsket om økonomisk effektivitet 
er det væsentligt, at der er konkurrenceudsættelse, hvor dette er muligt, og at 
konkurrencevilkårene for offentlige og private aktører er ens. Ud fra denne be-
tragtning er der visse forhold i affaldssektorens organisering og regulering, som 
er problematiske. Problemstillingerne er tidligere blevet behandlet i et embeds-
mandsudvalg, som kom med en række anbefalinger til øget privatisering og mar-
kedsudsættelse af affaldsforbrænding og deponi, jf. Miljøstyrelsen (2010). Der er 
grund til fortsat at arbejde i retning af at gennemføre de væsentligste anbefalin-
ger, som især vedrører: 
 

• Selskabsgørelse af både forbrændings- og deponianlæg, så der ikke er en 
sammenblanding af kommunernes interesser og for at sikre mere lige kon-
kurrencevilkår 
 

• Hvile-i-sig-selv-princippet ophæves og selskaberne drives efter forretnings-
mæssige principper for at give tilskyndelse til at nedbringe omkostningerne  
 

• Evt. privatisering af anlæg til affaldsforbrænding, men fortsat offentligt 
ejerskab for deponianlæg  
 

• Øget konkurrenceudsættelse af det forbrændingsegnede affald, idet anvis-
ningsretten for erhvervsaffaldet afskaffes, og der indføres udbudspligt for 
husholdningsaffaldet 

 
Rapporten indeholder specifikke anbefalinger vedrørende deponeringsanlæg, hvoraf 
de væsentligste lyder som følger: 

 

• Deponeringsanlæggene selskabsgøres 

• Hvile-i-sig-selv-princippet erstattes med simpel prisloftregulering for at 
imødegå misbrug af en eventuel regional monopoldannelse. På sigt indføres 
et mere avanceret prisloft baseret på bl.a. benchmarking 

• Kommunerne anviser til et eller flere anlæg i en såkaldt affaldsregion, som 
skal sikre en hensigtsmæssig geografisk spredning af deponeringsanlægge-
ne 

• Virksomhederne får frit valg af anlæg inden for regionen 

• Kommunerne har fortsat ansvaret for at sikre tilstrækkelig kapacitet 

• Fortsat offentligt ejerskab af anlæggene ud fra miljøhensyn, men med mu-
lighed for at skabe konkurrence om driften af anlægget ved for eksempel 
udlicitering 

 
6. Dansk Affaldsforenings konference og årsmøde 2013 

Dansk Affaldsforening holder konference og årsmøde den 21. – 23. maj 2013 i Aarhus 
og Odder. Program kan ses via dette link:  
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http://www.danskaffaldsforening.dk/c/document_library/get_file?uuid=0a44c368-
8336-4ef6-a13e-6f8517bcaab7&groupId=890541 
 
Bestyrelsesmedlemmerne bedes tage stilling til eventuel deltagelse.  
 

7. Invitation fra Djurslands Bank 
Djurslands Bank har sendt invitation (vedlagt) til en række djurslandske forsyningssel-
skaber til infomøde om banken. Mødet afholdes mandag den 27. maj 2013 kl. 17:00 på 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvejen 26, 8500 Grenaa.  
 
Ud over Reno Djurs er følgende forsyningsselskaber inviteret:  
 
- Grenaa Varmeværk  
- Grenaa Anholt Vandforsyning  
- Boligselskabet B45  
- Norddjurs Antenneforsyning  
- Trustrup-Lyngby Varmeværk  
- Ebeltoft Fjernvarmeværk 
 
Bestyrelsesmedlemmerne bedes tage stilling til eventuel deltagelse.  
 

8. 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. 837.634 kr., svarende til 37 % af alle oprindelige re-
stancer.  
 

TidTidTidTid    
Oprindelig Oprindelig Oprindelig Oprindelig restancerestancerestancerestance    

    
RestRestRestResterendeerendeerendeerende    restancerestancerestancerestance    
(pr. (pr. (pr. (pr. 1. 1. 1. 1. marts 2013)marts 2013)marts 2013)marts 2013)    

2. halvår 2009 samt 1. halvår 2010  318.869 23.968 

2. halvår 2010 228.447 20.350 

Erhvervsgebyr, 2010 393.446 117.542 

1. halvår 2011 182.464 15.431 

2. halvår 2011 261.028 58.333 

Erhvervsgebyr 2011 307.225 129.622 

1. halvår 2012  269.042 162.907 

2. halvår 2012 279.492 279.492 

Erhvervsgebyr 2012   23.002 11.260 

Diverse 28.983 18.730 

I altI altI altI alt    2.291.9972.291.9972.291.9972.291.997    837.634837.634837.634837.634    

 
Det kan oplyses, at SKAT agter at idriftsætte EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) pr. 1. 
september 2013. EFI er en ny snitflade mellem fordringshavere og SKAT.  
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Reno Djurs bliver muligvis ”forsøgskanin” forud for udrulningen af det nye system. 
Det nye system forventes at lette dataoverførslen mellem SKAT og fordringshaverne; 
men administrationen har ikke umiddelbart forventninger til, at systemet vil øge ef-
fektiviteten af selve inddrivelsen. 
 


