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Til orientering/efterretning.   
 

1. Formandsskifte i Reno Djurs den 1. januar 2016 
I overensstemmelse med § 6 i Reno Djurs’ vedtægt bytter formand og næstfor-
mand post ved årsskiftet 2015/2016:  
 
Medmindre bestyrelsen træffer anden beslutning, varetages posterne som bestyrel-

sesformand og –næstformand altid af formanden for det udvalg, som er politisk 
ansvarlig for affaldsområdet i de to interessentkommuner.  

 
Når halvdelen af valgperioden er gået, skifter bestyrelsesformanden og –næstfor-
manden post. 
 

2. Udbud af indsamling af tøj og tekstiler 
Reno Djurs har efteråret 2015 gennemført et udbud for afsætning af tøj og teksti-
ler, som indsamles på Reno Djurs’ 9 genbrugsstationer på Djursland. Baggrunden 
for udbuddet er, at affaldstypen ’’tøj og tekstiler’’ som den eneste affaldstype på 
genbrugsstationerne ikke har været konkurrenceudsat (herunder den kendsger-
ning, at markedet i stigende grad afregner tøj og tekstiler positivt, hvor Reno 
Djurs’ tøj og tekstiler hidtil er blevet afregnet til 0 kr.). Endvidere er der generelt 
stigende krav til dokumentation og indberetning af mængder m.v.. 
 
Udbuddet blev gennemført som et offentligt udbud, og der indkom 4 tilbud. Det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud var fra Folkekirkens Nødhjælp for alle 9 gen-
brugsstationer. Folkekirkens Nødhjælp overtager derfor opgaven fra årsskiftet. 
Kontrakten medfører både en positiv afregning og en reduktion af tøj og tekstiler, 
der frasorteres til småt brændbart affald. 
 

3. Udbud af håndtering af haveaffald 
Den nuværende kontrakt med EHJ-Entreprenør om behandling af haveaffald på 
anlægget i Glatved samt på Grenaa og Drammelstrup Genbrugsstationer udløber 
ved årsskiftet. Reno Djurs har derfor gennemført et nyt EU-udbud, som også in-
kluderer den nye Feldballe Genbrugsstation. Opgaven er udbud som totalløsning 
inkl. deklarering og afsætning af haveaffald som henholdsvis kompost og bio-
brændsel. 
 
Der indkom tre tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud var fra RGS 90 
A/S, der derfor overtager opgaven efter årsskiftet. 
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4. Svenske erfaringer med optisk sortering af husholdningsaffald 
Som led i behandlingen af sag nr. 16-15 på bestyrelsesmødet den 23. september 
2015 udtrykte Mads Nikolajsen ønske om en nærmere redegørelse for svenske er-
faringer med optisk sortering af farveseparerede poser.  
 
Data fra Optibag Sverige er vedlagt.  
 

5. Ny ejerstruktur i RGS 90 
RGS 90 A/S, som Reno Djurs blandt andet har en samarbejdsaftale om arealleje 
med, har i januar 2015 fået nye ejere.  
 
RGS 90 er sammen med blandt andre MiljøTeam og Nymølle Stenindustrier dat-
terselskaber i DSVM Group. Koncernen, som har været ejet af Triton siden 2004, 
blev den 28. januar 2015 overtaget af investorerne Peter Korsholm og Kent Aren-
toft med støtte af en gruppe af institutionelle investorer bestående af FIH, PKA, 
Maj Invest og LD. 
  
DSVM Group omsætter for ca. 3,6 mia. DKK og har ca. 900 ansatte.  
 
Henrik Grand Petersen er ny administrerende direktør i RGS 90, efter at tidligere 
direktør Peter Basland 1. marts 2015 tiltrådte som ny direktør for Vestforbræn-
ding.  
 

6. SKATs inddrivelse af restancer 
Folketinget vedtog 12. november 2015 en revision af ”Lov om inddrivelse af gæld 
til det offentlige”. Lovrevisionen har til formål at give arbejdsro til SKAT's kuldsej-
lede inddrivelsessystem. Et nyt system kommer tidligst i drift i slutningen af 
2018, og indtil da fastfryses forældelsesfristen for nuværende gæld. 
 
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 november 2015 udgør det samlede udestående knap 1 mio. kroner, sva-
rende til 21 % af den samlede oprindelige restancesum, jf. omstående oversigt: 
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Krav Hovedrestance (oprindeligt) Rest restance Udgør

Glatved 114.698                                            5.467                5%

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                                            72.283              18%

1. halvår 11 182.464                                            4.769                3%

2. halvår 11 262.262                                            7.730                3%

Erhvervsgebyr 2011 306.336                                            76.456              25%

1. halvår 2012 268.363                                            25.142              9%

2. halvår 2012 281.808                                            37.009              13%

Erhvervsgebyr 2012  23.002                                              1.779                8%

Diverse 29.608                                              4.745                16%

1. halvår 2013 353.616                                            32.140              9%

2. halvår 2013 446.078                                            73.397              16%

Erhvervsgebyr 2013 23.400                                              6.562                28%

Sæsontømning 30.146                                              5.939                20%

Erhvervsgebyr 2014 23.731                                              14.304              60%

1. halvår 2014 452.309                                            122.221            27%

2. halvår 2014 486.183                                            174.807            36%

1. halvår 2015 459.441                                            271.683            59%

2. halvår 2015 12.502                                              10.797              86%

Erhvervsgebyr 2015 17.045                                              13.364              78%

I alt 4.710.361                                        980.014            21%


