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Til orientering/efterretning.   
 
1. Status for den nye tilmeldeordning for erhverv på genbrugsstationer 

Det nye regelsæt om, at virksomheders brug af genbrugsstationer fra og med 2012 
skal baseres på en tilmeldeordning, blev offentliggjort i Lovtidende den 31. december 
2011. 
 
Forud herfor havde Reno Djurs i december 2011 udsendt informationsmateriale om 
den nye ordnings tilrettelæggelse til ca. 10.500 virksomheder, svarende til alle virk-
somheder med et p-nummer i de to interessentkommuner.  
 
Antallet af tilmeldte virksomheder pr. 1. februar 2012 fordelt på gebyrkategorier og 
sammenlignet med antallet af betalende virksomheder i 2011 fremgår af nedenståen-
de oversigt:  

 
VirksomhedstypeVirksomhedstypeVirksomhedstypeVirksomhedstype    

    
Gebyr Gebyr Gebyr Gebyr     

2222011011011011/2012/2012/2012/2012    
(kr. ex moms)(kr. ex moms)(kr. ex moms)(kr. ex moms)    

Antal betalende Antal betalende Antal betalende Antal betalende 
virksomheder i virksomheder i virksomheder i virksomheder i 

2011201120112011    

Antal tilmeldte Antal tilmeldte Antal tilmeldte Antal tilmeldte 
virksomheder virksomheder virksomheder virksomheder     
1. 1. 1. 1. febr.febr.febr.febr.    2012012012012222    

Øvrige virksomheder 
 

450 2.822 895 

Håndværkere og anlægsgartnere  
(0-1 ansatte): 

3.602 212 101 

Håndværkere og anlægsgartnere  
(2-10 ansatte): 

5.402 97 74 

Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 
ansatte): 

7.204 21 17 

I alt 
 

 3.152 
 

1.087 

 
 

2. Sammenlægning af genbrugsstationerne i Tirstrup og Rønde 
Reno Djurs og Syddjurs Kommune har afholdt møde om den videre proces i sagen om 
eventuel sammenlægning af genbrugsstationerne i Tirstrup og Rønde.  
 
Syddjurs har oplyst, at byrådet arbejder videre med en centralisering af materielgår-
dene i Følle. Denne løsning indebærer, at Reno Djurs’ genbrugsplads, der ligger på en 
del af materielgårdens areal, skal nedlægges. En fraflytning vil betyde, kommunen 
skal stille en egnet grund til formålet til rådighed for Reno Djurs. 
 
Mulighederne for at lokalisere ny genbrugsstation ved Feldballe (ved den gamle luft-
havnsterminal) kræver, at der indgås aftale herom mellem Syddjurs Kommune og 
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grundejeren (Forsvaret). En afklaring forventes at foreligge i løbet af forår/sommer 
2012.  
 
For at fremme sagen har Reno Djurs påbegyndt udarbejdelsen af et skitseprojekt for 
en genbrugsstation på den pågældende lokalitet.  
 
Administrationen har endvidere ladet COWI udarbejdet en køretids- og oplandsanaly-
se, som er vedlagt dette notat.  
 

3. Forlængelse af kontrakter om indsamling af dagrenovation 
Reno Djurs’ kontrakt med de nuværende entreprenører om indsamling af dagrenova-
tion udløber med udgangen af 2012. Kontrakten indeholder imidlertid en option, som 
giver Reno Djurs mulighed for at forlænge kontrakterne i op til 3 år. Anvendelse af op-
tionen kræver, at Reno Djurs meddeler entreprenørerne dette inden 1. juli 2012.  
 
Henset til, at det kan komme på tale at implementere et nyt dagrenovationssystem 
inden for de kommende år - enten i form af supplerende systemelementer eller som 
et helt nyt koncept – stiler administrationen efter at indgå aftale med entreprenører-
ne om kontaktforlængelse med mulighed for opsigelse med varsel på et år.  
 

4. SKATs inddrivelse af restancer 
Status for SKATs inddrivelse af restancer fremgår af nedenstående oversigt. Som det 
fremgår af oversigten, er tilgangen af nye restancer større end afviklingen af gamle, 
hvorved den samlede restancesum stille og roligt vokser.  

 
 

 
 
 
5. RenoSams konference & årsmøde 2012 

RenoSam har fremsendt program for konference og årsmøde 2012, som afholdes i 
Ringkøbing den 8.-10. maj 2012. Programmet er vedlagt dagsordenen. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne bedes tage stilling til deres deltagelse i årsmødet.  
 
Det kan oplyses, at Reno Djurs har 5 pladser i RenoSams repræsentantskab. Bestyrel-
sesformanden er født deltager. De øvrige repræsentanter vælges af og blandt Reno 
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Djurs’ øvrige bestyrelse. I 2010 udpegede bestyrelsen alle bestyrelsesmedlemmer und-
tagen Flemming Hansen som repræsentanter.  
 


