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Til orientering/efterretning.   
 

1. Status Feldballe Genbrugsstation 
Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling på 
15 mio. kr. til detailprojektering og anlæg af Feldballe Genbrugsstation, idet bevil-
lingen er betinget af, at der mellem Syddjurs Kommune og Reno Djurs er indgået 
lejekontrakt om det pågældende areal. 
 
Der er i denne sommer indgået en lejeaftale mellem Syddjurs Kommune og Reno 
Djurs svarende til de øvrige lejeaftaler om genbrugsstationer.  
 
Der blev den 11. september 2015 afholdt licitation på anlæg af Feldballe Genbrugs-
station. Laveste tilbudte pris, afgivet af VAM, er på kr. 12.670.590. 
 
Syddjurs Kommune meddelte den 3. marts 2015 miljøgodkendelse til etablering af 
genbrugsstationen samt nedsivningstilladelser til overfladevand og sanitært spil-
devand.  
 
Naturstyrelsen har meddelt tilladelse til, at fredsskovspligten ophæves på et 1,6 
ha stort areal ved Feldballe. Fredsskovpligten ophæves på vilkår af, at der udlæg-
ges erstatningsskov på 2,4 ha løvskov på Reno Djurs’ matr. nr. 11d (den nedluk-
kede etape I) ved Glatved Strand. Erstatningsskoven kan etableres inden for ram-
merne af den nye lokalplan for området.  
 
Etablering og idriftsættelse af Feldballe Genbrugsstation forventes herefter gen-
nemført jf. nedenstående tidsplan: 
 
AktivitetAktivitetAktivitetAktivitet    TidsplanTidsplanTidsplanTidsplan    
Start anlægsarbejde September 2015 
Afslutning af anlægsarbejde Maj 2016 
Idriftsættelse Maj 2016 
 

2. Ophør af indsamling af papir/pap fra virksomheder 
Som led i affaldsreformen blev der med affaldsbekendtgørelsen fra 2009 indført 
forbud mod, at kommunerne håndterer genanvendeligt erhvervsaffald. Som kon-
sekvens heraf kan Reno Djurs’ indsamlingsordning for papir/pap i 2- og 4-hjulede 
containere ikke stilles til rådighed for virksomheder.  
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Efter korrespondance med Miljøstyrelsen tilbage i 2010 vurderede administratio-
nen, at det - for at undgå værdispild --- ville være inden for kommunalfuldmagts-
reglerne at udnytte den kapacitet for indsamling, som var tilvejebragt ved det al-
lerede gennemførte udbud af indsamlingsopgaven (idet den tilvejebragte kapaci-
tet ikke uden videre ville kunne afskaffes). Reno Djurs fortsatte derfor med at le-
vere ydelsen til de virksomheder, som var tilmeldt ordningen ved udgangen af 
2009.  
 
Da der på baggrund af et nyt udbud er indgået nye kontrakter om indsamling med 
virkning fra 1. januar 2016, vil argumentet med anvendelse af overkapacitet ikke 
længere have gyldighed. Derfor agter administrationen at varsle over for de 206 
virksomheder, der i dag frivilligt benytter ordningen, at Reno Djurs efter årsskiftet 
ikke længere har mulighed for at stille ydelsen til rådighed, og at beholderne der-
for vil blive hjemtaget.  
 

3. Genanvendelsesanlæg for erhvervsaffald 
Som led i affaldsreformen blev der med affaldsbekendtgørelsen fra 2009 indført 
forbud mod, at kommunerne håndterer genanvendeligt erhvervsaffald. For hvad 
angår eksisterende kommunale genanvendelsesanlæg indeholdt bekendtgørelsen 
en bestemmelse om, at disse kunne fortsætte med at kan behandle kildesorteret 
genanvendeligt erhvervsaffald, såfremt det skete inden for rammerne af en af 
Miljøstyrelsen godkendt anmeldelse. 
 
På baggrund af denne bestemmelse anmeldte Reno Djurs i februar 2010 til Miljø-
styrelsen, at Reno Djurs rådede over følgende anlæg til behandling af genanven-
deligt erhvervsaffald: 
 

• Komposteringsanlæg for have-/parkaffald 

• Sorteringsanlæg 
 
Reno Djurs hørte ikke nærmere til anmeldelsen før den 6. marts 2015, hvor Miljø-
styrelsen dels anmodede om supplerende oplysninger med henblik på at træffe 
afgørelse i sagen, dels fremlagde de sagsbehandlingskriterier, som ville ligge til 
grund for Miljøstyrelsens afgørelser.  
 
På baggrund af Miljøstyrelsens kriterier for afgørelser trak administrationen an-
meldelsen tilbage. Det skyldes følgende forhold: 
 

• Komposteringsanlægget: Reno Djurs etablerede og idriftsatte et nyt kompo-
steringsanlæg i 2013. Ifølge Miljøstyrelsen vil nye anlæg ikke kunne godken-
des; ej heller, hvis de nye anlæg alene erstatter eksisterende kapacitet. Reno 
Djurs opfylder derfor ikke de af Miljøstyrelsen fastsatte kriterier for at kunne 
modtage have-/parkaffald fra virksomheder. 
 

• Sorteringsanlægget: Formålet med Reno Djurs’ sorteringsanlæg er at mod-
tage usorteret affald til sortering. Miljøgodkendelsen af anlægget giver imid-
lertid også mulighed for at modtage rene, kildesorterede fraktioner (om end 
anlægget aldrig har modtaget sådanne fraktioner). Da det ifølge Miljøstyrel-
sen er de faktisk behandlede mængder kildesorteret genanvendeligt erhvervs-
affald, der vil ligge til grund for en eventuel godkendelse, opfylder Reno Djurs 
ikke de af Miljøstyrelsen fastsatte kriterier for at kunne modtage kildesorteret 
genanvendeligt erhvervsaffald.  
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4. DepoNet 
Den danske deponeringsstrategi tager udgangspunkt i en målsætning om, at hver 
generation skal tage vare på sit eget affald, så det ikke udgør en miljømæssig 
trussel for kommende generationer. Målet er bl.a. at sikre, at det enkelte depone-
ringsanlægs efterbehandlingsperiode, dvs. den periode efter afslutningen af 
driftsfasen, hvor det af miljømæssige hensyn fortsat er nødvendigt at opsamle og 
behandle perkolat, bliver så kortvarig som muligt.  
 
For at opnå dette er der i deponeringssektoren et betydeligt behov for at videre-
udvikle strategier, metoder og teknikker, som kan forbedre mulighederne for at 
implementere deponeringsstrategien i praksis. I tilknytning hertil er der desuden 
behov for at tilvejebringe en platform, som kan fremme, at ny viden udbredes 
blandt sektorens interessenter (dvs. deponeringsanlæg, videninstitutioner, rådgi-
vere og myndigheder). 
 
På den baggrund besluttede en række centrale aktører på deponeringsområdet i 
2008 at etablere innovationsnetværket Netværk for bæredygtig deponeringNetværk for bæredygtig deponeringNetværk for bæredygtig deponeringNetværk for bæredygtig deponering 
(forkortet DepoNet). DepoNet har følgende deltagere:  
 

DeponeringsanlægDeponeringsanlægDeponeringsanlægDeponeringsanlæg    

  AV Miljø (Hvidovre) 

  KARA/NOVEREN (Roskilde) 

  Klintholm (Fyn) 

  KMC (Københavns Kommune) 

  Reno Nord (Aalborg) 

  

Odense Renovationsselskab 
Renosyd (Skanderborg)  
Reno Djurs  

VidenVidenVidenVideninstitutioner m.v.institutioner m.v.institutioner m.v.institutioner m.v.    

  DTU 

  DanWaste 

  COWI 

  Dansk Affaldsforening 

MyndighederMyndighederMyndighederMyndigheder    

  Miljøstyrelsen 

 
Administrationen vil på mødet redegøre nærmere for DepoNets aktiviteter.  

 
5. Affald under nyt ministerium 

Med den nye regering er der foretaget ændringer i flere ministerier og disses res-
sortområder. Følgende ansvarsområder vedr. affald er overført til Energi-, Forsy-
nings- og Klimaministeriet: 
 

• De strukturelle og økonomiske rammer for affaldssektoren, herunder regulati-
ver, kommunernes anvisningsret og benyttelsespligt til kommunale ordnin-
ger, kommunale gebyrer, affaldsregister, funktionsopdelte regnskaber, kom-
munale anlægs deltagelse på markedet (herunder kommunale behandlings-
anlæg), konkurrenceudsættelse af affald og kommuners indsamling heraf via 
genbrugspladser og særlige ordninger for genanvendelige fraktioner bl.a. fra 
virksomheder i blandet bolig og erhvervsejendomme, offentligt ejerskab til 
deponeringsanlæg. 
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• Forbrændingssektoren, herunder benchmarking, affaldsgrundlag for forbræn-
dingsanlæg. 

• Regler om forsyningskapacitet til destruktion af farligt affald 
 
Miljø- og Fødevareministeriet varetager fortsat alle de øvrige opgaver på affalds-
området, som omhandler de miljømæssige hensyn ved behandling af affald. 
 

6. SKATs inddrivelse af restancer 
Reno Djurs modtog den 8. september 2015 følgende mail fra SKAT: 
 

Til fordringshavere, der har krav til inddrivelse hos SKAT Til fordringshavere, der har krav til inddrivelse hos SKAT Til fordringshavere, der har krav til inddrivelse hos SKAT Til fordringshavere, der har krav til inddrivelse hos SKAT     
Som tidligere oplyst er der i december 2014 iværksat et omfattende analyse-
arbejde af Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) med ekstern konsulentbistand 
fra Valcon A/S, Accenture A/S og Kammeradvokaten. Analysearbejdet er 
endnu ikke afsluttet og forventes først at være tilendebragt i 3. kvartal 2015. 
  
Kammeradvokaten har som led i dette arbejde afgivet en endelig delrapport 
til Skatteministeriet i dag. Rapporten konstaterer, at der er fejl i de automati-
serede funktionaliteter, som medfører, at der gennemføres ulovlig inddrivelse. 
På denne baggrund konkluderer Kammeradvokaten, at SKAT er forpligtet til 
straks at indstille al automatisk inddrivelse foretaget af EFI, indtil der er til-
strækkelig sikkerhed for, at den pågældende inddrivelse kan foregå lovligt.  
  
Som følge heraf har SKAT i dag besluttet at standse alle automatiserede ind-
drivelsesskridt via EFI. Samtidig er der blevet igangsat et arbejde med at un-
dersøge, om de pågældende fejl i EFI kan rettes.  
  
Indstillingen af de automatiske inddrivelsesaktiviteter via EFI bliver opret-
holdt, indtil der er fundet en alternativ metode til at inddrive restancer eller 
EFIs funktioner er blevet gjort lovlige. Indtil da vil inddrivelsen i vidt omfang 
foregå via manuel sagsbehandling og kun i begrænset omfang blive under-
støttet af it-systemer. 
  
Endelig arbejdes der på at færdiggøre de øvrige igangsatte tekniske analyser 
og dataanalyser.  
  
SKAT beklager dybt nødvendigheden af ovennævnte beslutning og vil løbende 
orientere om situationen på fordringshaverportalen. 

 
SKAT understreger i en efterfølgende mail, at ”Umiddelbart er der ingen ændrin-
ger for hverken fordringshavere eller for systemleverandører”. Reno Djurs skal så-
ledes fortsat overdrage fordringer til SKAT.  
 
Den øjeblikkelige 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 foreløbige resultater af SKATs inddrivelse. 
 
Medio 2015 udgør det samlede udestående 1,1 mio. kroner, svarende til 24 % af 
den samlede oprindelige restancesum, jf. nedenstående oversigt: 
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