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Til orientering/efterretning.   
 

1. Udbud af håndtering af farligt affald 
Administrationen har i dette efterår gennemført EU-udbud af behandling af far-
ligt affald. Udbuddet omfatter det farlige affald, som borgere/virksomheder afle-
verer på genbrugsstationerne.  
 
Udbuddet, hvori der var to bydende, blev vundet af Stena Recycling A/S. Resulta-
tet fremgår af nedenstående figur. Den nye kontrakt træder i kraft den 1. april 
2017.  

 
Samlet pointtildelingSamlet pointtildelingSamlet pointtildelingSamlet pointtildeling    

 
BydendeBydendeBydendeBydende    

    
    

UnderkriteriumUnderkriteriumUnderkriteriumUnderkriterium    

Marius Pedersen A/S 
 

Stena Recycling A/S 

Pris 

(50 %) 

3,45 
(1,73) 

7,55 
(3,78) 

Arbejdsmiljø- og servicestandard 

(25 %) 

8 
(2,00) 

8 
 (2,00) 

Miljøstandard 

(25 %) 

7 
 (1,75) 

7  
(1,75) 

SSSSum vægtede pointum vægtede pointum vægtede pointum vægtede point    

        

5,485,485,485,48    7,537,537,537,53    

 
 

2. Deltagelse i CLEAN’s udbud vedrørende plastsorteringsanlæg 
Bestyrelsen bemyndigede på bestyrelsesmødet den 14. september 2016 (sag nr. 
28-16) formand og direktør til at indgå en aftale med CLEAN om deltagelse i fæl-
les udbud for etablering af et nationalt plastsorteringsanlæg.  
 
Efter aftale med formanden har direktøren tiltrådt et revideret aftaledokument 
fra CLEAN. Aftalen indeholder en ’’nødbremse’’, som muliggør, at vi kan undlade 
at indgå en endelig kontrakt, hvis udbuddet fx ikke resulterer i et tilfredsstillende 
forhold mellem pris og kvalitet.  
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Aftalen er vedlagt som bilag 41.2. 
 
Udbudsprocessen frem til endelig kontraktunderskrivelse vil løbe frem til uge 46 i 
2017. 
 

3. Ny ansøgning til Kommunepuljen 
Med Randers Kommune som projektleder er Reno Djurs, Vestforbrænding, Ikast-
Brande Kommune og Silkeborg Kommune deltagere og medansøgere på et projekt 
under Miljø- og Fødevareministeriets Kommunepulje.  
 
Det ansøgte projekt har til formål at demonstrere, at det er praktisk muligt at 
genanvende træ og plast fra husholdninger til nye produkter, der kan afsættes. Af 
særlig interesse for Reno Djurs’ opland indgår en undersøgelse af, om Advanced 
Non-Wowen A/S med hjemsted på Møllerup Gods vil kunne producere skalmøbler 
af pressede træfibre fra træ indsamlet på genbrugsstationer. 
 
Ansøgningen er vedlagt som bilag 41.3. 
 

4. Råstofplan 
Bestyrelsen besluttede på møde den 9. marts 2016 (sag nr. 9-16) at afgive hø-
ringssvar til Region Midtjylland i en sag vedrørende eventuel råstofindvinding på 
et naboareal til Reno Djurs. 
 
Regionsrådet for Region Midtjylland vedtog den 28. september 2016 Råstofplan 
2016. 
 
For hvad angår det pågældende naboareal til Reno Djurs er den vedtagne råstof-
plan uændret i forhold til høringsudkastet. Reno Djurs bemærkninger er således 
ikke taget til følge.  
 

5. Ændret praksis for opkrævning af renovationsgebyr hos lejere 
Husholdningers betaling af renovationsgebyrer er ifølge miljøbeskyttelsesloven en 
grundejerforpligtelse. Såfremt en grundejer har ønsket, at renovationsgebyret 
blev faktureret direkte til en lejer, og grundejeren samtidig har erklæret sig villig til 
at hæfte for gebyrbetalingen, har Reno Djurs haft en årelang praksis for at sende 
gebyropkrævning direkte til en lejer,  
 
Med virkning fra årsskiftet ændres denne praksis. Det skyldes, at vi er blevet op-
mærksomme på, at det ikke er lovligt for udlejere særskilt at opkræve renovati-
onsgebyrer hos lejere af boliglejemål. Udlejers udgifter til renovation skal være 

indeholdt i huslejen, og må ikke opkræves særskilt.1 
 
Administrationen har i dette efterår orienteret de 246 udlejere med udlejererklæ-
ring om praksisændringen.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
  Jf. Lejelovgivningen samt svar fra Ministeren for by, bolig og landdistrikter på spørgsmål 
45 af 22. marts 2013 (Dok ID 390247) 
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6. SKATs inddrivelse af restancer 
I forlængelse af SKATs kuldsejlede EFI-system til inddrivelse af gæld til det of-
fentlige varslede regeringen i foråret 2016, at der i efteråret 2016 fremsættes lov-
forslag om, at kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber overtager ind-
drivelsesopgaverne 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. ultimo november 2016 udgør det samlede udestående 1 mio. kroner, svarende 
til 19 % af den samlede oprindelige restancesum, jf. nedenstående oversigt: 
 
 

 

Krav Hovedrestance (oprindeligt) Rest restance Udgør

Glatved 132.007                                            10.318              8%

2. halvår '09 161.548                                            1.549                1%

1. halvår '10 153.926                                            8.784                6%

2. halvår '10 228.447                                            7.854                3%

Erhvervsgebyr, 2010 393.446                                            65.790              17%

1. halvår 11 182.464                                            4.769                3%

2. halvår 11 264.696                                            6.780                3%

Erhvervsgebyr 2011 306.329                                            75.567              25%

1. halvår 2012 270.740                                            14.664              5%

2. halvår 2012 281.808                                            23.954              9%

Erhvervsgebyr 2012  23.002                                              1.779                8%

Diverse 29.608                                              4.745                16%

1. halvår 2013 356.066                                            11.908              3%

2. halvår 2013 446.050                                            17.555              4%

Erhvervsgebyr 2013 23.400                                              6.562                28%

Sæsontømning 30.146                                              4.716                16%

Erhvervsgebyr 2014 23.731                                              13.321              56%

1. halvår 2014 454.843                                            48.994              11%

2. halvår 2014 486.145                                            50.068              10%

1. halvår 2015 462.297                                            135.999            29%

2. halvår 2015 447.433                                            255.396            57%

Erhvervsgebyr 2015 17.045                                              10.454              61%

Erhvervsgebyr 2016 12.348                                              5.678                46%

1. halvår 2016 380.635                                            244.718            64%

I alt 5.568.160                                        1.031.922        19%


