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Til orientering/efterretning.   
 

1. Udskiftning af sækkestativer 
Udskiftningen af sækkestativer med beholdere på hjul blev igangsat 31. marts og for-
løber helt efter planen. 
 
Status pr. 9. maj er følgende: 
 

Type I alt bestilt af grundejere Udført pr. 9. maj 2014 Resterer 

140 liter beholder 17.977 12.352 5.625 

240 liter beholder 3.361 2.705 656 

Afhentning af sækkestativ 4.029 1.394 2.635 

 

Pr. 9. maj er udbringningen gennemført i Syddjurs Kommune, Østlige del af Norddjurs 
Kommune samt Anholt. Der resterer den vestlige del af Norddjurs Kommune. Ud-
bringningen forventes afsluttet planmæssigt 30. maj, og afhentning af sækkestativer 
afsluttes senest 14 dage herefter. 
 
Udskiftningen er forløbet gnidningsfrit, og der er stort set ikke modtaget klager fra 
borgere. 
 

2. Påbud fra Arbejdstilsynet. 
Som tidligere oplyst har Arbejdsmiljøklagenævnet den 28. marts 2014 givet Norddjurs 
og Syddjurs medhold i klagen over to påbud fra Arbejdstilsynet om indsamling af re-
novationssække, idet Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviser Arbejdstilsynets 1. påbud 
og ophæver 2. påbud.  
 
I forlængelse heraf har Arbejdstilsynet den 2. maj 2014 skrevet følgende til Syddjurs 
Kommune:  
 
Arbejdsmiljøklagenævnet har den 28. marts 2014 hjemvist Arbejdstilsynets på-
bud af 12. juli 2012 om at medvirke til at sikre, at indsamlingen af dagrenovati-
on i sække kan udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig 
måde af renovationsfirmaet og deres ansatte.  
 
Renovationsfirmaet har nu oplyst, at affaldssækkene udfases i løbet af april og 
maj måneder 2014 og erstattes af affaldsbeholdere.  
 
Arbejdstilsynet vil derfor ikke forfølge sagen yderligere i forhold til Syddjurs 
kommune. 
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Der foreligger mærkeligt nok ikke en tilsvarende skrivelse til Norddjurs Kommune.  
 

3. SKATs inddrivelse af restancer 
Inddrivelsesopgaven i det offentlige blev samlet under SKAT i 2005. Senest har SKAT 
etableret Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI), som har til formål at samle alle offentli-
ge fordringer og restancer i et system 
 
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. 1 mio. kr., svarende til 33 % af den samlede op-
rindelige restancesum, jf. omstående oversigt: 
 

 
 
 


