
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bestyrelsesmøde 
Udskrift af beslutningsprotokol

    
    
    
  

Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:    
 
20-11 Til orientering/efterretning
21-11 Regnskab for 
22-11 Tilmeldeordning for 
23-11 Affaldsforbrænding i fremtiden
24-11 Efterbehandlingstid 
25-11 Ny lokalplan for deponiområdet
26-11 Deponering 
27-11 Inddrivelse af restancer
28-11 Evt. 
 
Kl. 12 afholdes 
naa med følgende dagsorden:
 
- Frokost 
- Gensidig orientering parterne imellem
- Besigtigelse af forbrændingsanlægget på Kalorievej
 
 

estyrelsesmøde den 28. september 
Udskrift af beslutningsprotokol  

Til orientering/efterretning 
egnskab for 2. kvartal 2011 

Tilmeldeordning for virksomheders adgang til genbrugspladser
Affaldsforbrænding i fremtiden 
Efterbehandlingstid for deponeret affald – forsøgsprojekt
Ny lokalplan for deponiområdet 
Deponering af affald fra eksterne oplande 
Inddrivelse af restancer 
Evt.  

afholdes der møde med Grenaa Varmeværk A.m.b.A. på adressen Energivej 6, Gr
naa med følgende dagsorden: 

Gensidig orientering parterne imellem 
Besigtigelse af forbrændingsanlægget på Kalorievej 

september 2011 

genbrugspladser 

forsøgsprojekt 

adressen Energivej 6, Gre-
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 22220000----11111111    
Til orientering/efterretning.Til orientering/efterretning.Til orientering/efterretning.Til orientering/efterretning.    
 
Vedlagte bilag:   

• Bilag 12: Notat med orienterings- og efterretningssager 
  
Der foreligger notat med orienterings- og efterretningssager. 
 
Notatet toges til efterretning.  
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 22221111----11111111    
RRRRegnskab egnskab egnskab egnskab for 2for 2for 2for 2. kvartal 2011. kvartal 2011. kvartal 2011. kvartal 2011....    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 21: Resumé af regnskab for 2. kvartal 2011 
 
Resumé: Der foreligger regnskab for 2. kvartal 2011. 
 
Der foreligger regnskab for perioden 1. januar – 31. juli 2011 for Reno Djurs I/S´ 
 

• Basisydelser 

• Dagrenovation 

• Genbrugsstationer 

• Tømningsordning for bundfældningstanke 
 
Halvårsregnskabet, som direktionen anser for tilfredsstillende, giver ikke anledning til 
særlige bemærkninger eller korrigerende handlinger.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at regnskabet for 2. kvartal 2011 tages til efterretning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
    

        



 4

Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 22222222----11111111    
Tilmeldeordning for Tilmeldeordning for Tilmeldeordning for Tilmeldeordning for virksomheders adgang til virksomheders adgang til virksomheders adgang til virksomheders adgang til genbrugspladsergenbrugspladsergenbrugspladsergenbrugspladser....    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 22.1: Politisk aftale om tilmeldeordning for erhverv på genbrugspladser 

• Bilag 22.2: Anbefaling vedrørende tilmeldeordning for erhverv på genbrugspladser 
 
Resumé: Forligskredsen bag aftalen om ny organisering affaldssektoren har indgået aftale 
om, at virksomhedernes adgang til de kommunale genbrugspladser pr. 1. januar 2012 skal 
ske som en tilmeldeordning. Der foreligger anbefaling om tilrettelæggelsen af den nye ord-
ning.  
 
Forligskredsen bag aftalen om ny organisering affaldssektoren (V, S, DF, SF, K og R) har 
den 1. juli 2011 indgået aftale om, at virksomhedernes adgang til de kommunale gen-
brugspladser fra 1. januar 2012 skal ske som en tilmeldeordning. De nærmere principper er 
beskrevet i aftalen, som er vedlagt dagsordenen.  
 
I medfør af aftalen skal tilmeldeordningen tilrettelægges efter en af følgende tre model-
ler (eller en kombination heraf): 
 

• Abonnement, hvor tilmeldte virksomheder betaler et årligt gebyr for retten til at be-
nytte genbrugspladsen. Gebyret kan – men skal ikke nødvendigvis - differentieres ef-
ter virksomhedstype og antal ansatte. 
 

• Klippekort, hvor virksomheder betaler pr. besøg (1 besøg = 1 ”klip”). Enhedsprisen på 
et klip skal ud fra en gennemsnitsbetragtning modsvare behandlingsprisen på den 
mængde og de typer af affald, som modtages ved et gennemsnitsbesøg. Prisen på et 
klip kan eventuelt differentieres efter karakteren af det modtagne læs.   

 

• Vægt, hvor alt affald vejes på en brovægt. Enhedsprisen pr. ton affald skal ud fra en 
gennemsnitsbetragtning modsvare behandlingsprisen på de typer af affald, som 
modtages ved et gennemsnitsbesøg. Prisen pr. ton kan eventuelt differentieres efter 
det modtagne affalds sammensætning.   

 
Administrationen har i et vedlagt notat gjort sig en række overvejelser om den nye ord-
nings tilrettelæggelse. Ud fra en samlet betragtning anbefales abonnementsmodellen 
med en gebyrstruktur som i 2011.  
 
Det kan oplyses, at Reno Djurs er i kontakt med en række østjyske kommuner og fælles-
skaber – Aarhus, Randers, Silkeborg, Favrskov, RenoSyd I/S og Fællesforbrænding I/S – 
med henblik på at søge at fastlægge fælles principper for ordningen.  
 
Direktionens anbefaling bygger på en pragmatisk tilgang til, hvorledes det grundlæggen-
de formål med genbrugsstationerne bedst tilfredsstilles: At give borgere og virksomheder 
en let, ubureaukratisk og billig mulighed for at komme miljømæssigt korrekt af med min-
dre mængder affald. 
 
Det bemærkes, at den politiske aftale endnu ikke er udmøntet i en bekendtgørelse. Direk-
tionens anbefaling er derfor med forbehold for, at den kan rummes inden for den kom-
mende bekendtgørelse.  
 
Direktionen indstiller,  
 
at der med virkning fra 1. januar 2012 etableres en tilmeldeordning med udgangs-

punkt i abonnementsmodellen, 
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at de allerede godkendte gebyrer for 2012 (som er uændrede i forhold til gebyrerne for 
2011), herunder kriterierne for gebyrfastsættelsen for den enkelte virksomhed, 
fastholdes,  

 
at tilmeldte virksomheder ud over genbrugspladsgebyret pålignes de i medfør af af-

faldsbekendtgørelsen obligatoriske gebyrer til hhv. administration, affaldsdatasy-
stem og regulativdatabase, jf. det foreliggende gebyrblad for 2012,  

 
at tilmelding til ordningen sker til Reno Djurs (via hjemmeside, pr. telefon eller ved 

fremmøde på genbrugsstationen), idet en ikke-tilmeldt virksomheds benyttelse af 
genbrugsstationen i øvrigt sidestilles med en tilmelding med heraf følgende pålig-
ning af gebyr,   

 
at  der ikke foretages reduktioner af det årlige gebyr, selv om virksomhederne måtte 

tilmelde sig på forskudte tidspunkter i løbet af gebyråret,  
 
at affald, der leveres på genbrugsstationen i ikke-momsbelagte køretøjer, betragtes 

som erhvervsaffald, 
 
at ordningen i 2012 og 2013 betragtes som en forsøgsordning, hvor ordningens hen-

sigtsmæssighed vurderes med henblik på endelig stillingtagen til ordningens til-
rettelæggelse fra og med gebyråret 2014, 

 
at  alle i CVR-registret registrerede virksomheder med p-numre hjemmehørende i in-

teressentkommunerne informeres grundigt om den nye tilmeldeordning.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 23232323----11111111    
Affaldsforbrænding i fremtiden.Affaldsforbrænding i fremtiden.Affaldsforbrænding i fremtiden.Affaldsforbrænding i fremtiden.    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 23.1: Invitation fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A. 

• Bilag 23.2: Udbudsret i relation til kontrakter om affaldsforbrænding 

• Bilag 23.3: Energi og miljø ved transport og behandling af forbrændingsegnet affald 
 
Resumé:  
 
Efter invitation fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A. besluttede bestyrelsen på bestyrelses-
mødet den 15. juni 2011 (sag nr. 18-11) at afholde møde med Grenaa Varmeværk i forlæn-
gelse af bestyrelsesmødet den 28. september 2011. Invitation/dagsorden fra Grenaa Var-
meværk er vedlagt.  
 
Fra bestyrelsens tidligere behandling af sagen kan følgende oplyses: 
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 16. marts 2011 (sag nr. 6-11) at udsætte bindende be-
slutninger om fremtidig håndtering af forbrændingsegnet affald, indtil der foreligger ud-
fald af den politiske proces vedrørende forbrændingssektorens fremtidige organisering.  
 
Baggrunden for beslutningen er, at den politiske aftale om konkurrencepakken (indgået 
mellem Regeringen (den daværende), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemo-
kraterne) blandt andet forudsætter ophævelse af den kommunale anvisningsret (og der-
med kapacitetsforpligtelse) for erhvervsaffald såvel som indførelse af kommunal ud-
budspligt for husholdningsaffald til forbrænding. 
 
De fremtidige rammebetingelser står ikke umiddelbart over for en afklaring, idet den tid-
ligere regering havde tilkendegivet, at lovpakken om organiseringen af forbrændingssek-
toren tidligst kunne fremsættes i oktober 2012. Hvorledes den nye regering vil stille sig i 
spørgsmålet om forbrændingssektorens rammebetingelser står foreløbigt åbent.  
 
Foranlediget af drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde har administrationen udarbejdet 
to notater med udbudsretlige henholdsvis energi- og miljømæssige vurderinger (vedlagt 
som bilag).  
 
Direktionen indstiller,  
 
at bestyrelsen over for Grenaa Varmeværk redegør for bestyrelsesbeslutningen af 16. 

marts 2011 om udsættelse af bindende beslutninger om fremtidig håndtering af 
forbrændingsegnet affald, samt 

 
at notaterne med udbudsretlige henholdsvis energi- og miljømæssige vurderinger ta-

ges til efterretning. 
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 24242424----11111111    
EfterbehandlingsEfterbehandlingsEfterbehandlingsEfterbehandlingstidtidtidtid    for deponeret affald for deponeret affald for deponeret affald for deponeret affald ----    forsøgsprojektforsøgsprojektforsøgsprojektforsøgsprojekt    
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 24: Deponering af shredderaffald – undersøgelse af driftsforhold til nedbringel-
se af efterbehandlingstiden 

 
Resumé: Reno Djurs gennemfører med bistand fra DHI et forsøgsprojekt, som har til formål 
at vurdere, om efterbehandlingstiden for deponeret affald kan reduceres. Foreløbige resul-
tater fremlægges.  
 
Den danske deponeringsstrategi bygger på en målsætning om, at enhver generation skal 
tage vare på sit eget affald, så det ikke udgør en miljømæssig trussel for kommende ge-
nerationer. Målet er bl.a. at sikre, at det enkelte deponeringsanlægs efterbehandlingspe-
riode, 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. 
 
Som led i denne langsigtede strategi skal alle deponeringsanlæg stille økonomisk sikker-
hed for modtaget affald. Sikkerhedsstillelsen skal sikre, at anlægget tilvejebringer den 
nødvendige kapital til at dække omkostninger til nedlukning og efterbehandling. I over-
ensstemmelse med forureneren-betaler-princippet indregnes sikkerhedsstillelsen i af-
faldsgebyrerne.  
 
Sikkerhedsstillelsens størrelse skal fastsættes på grundlag af et skøn over de samlede 
udgifter til opfyldelse af godkendelsens vilkår om nedlukning og efterbehandling. I skøn-
net indgår bl.a. en foreløbig fastsættelse af efterbehandlingsperiodens varighed, der som 
udgangspunkt fastsættes til 30 år (med mindre godkendelsesmyndigheden vurderer, at 
affaldets egenskaber begrunder en anden varighed).  
 
Der findes i dag kun i meget begrænset omfang informationer om mængde og sammen-
sætning af det perkolat, der dannes, når affaldet udvaskes af gennemsivende nedbør på 
deponeringsanlæggene. Det til trods for, at denne type af information er nødvendig for at 
kunne bestemme eller anslå efterbehandlingsperiodens varighed.  
 
Reno Djurs er aktiv deltager i innovationsnetværket ”DepoNet”. Formålet med netværket 
er at videreudvikle strategier, metoder og teknikker, som kan forbedre mulighederne for 
at implementere deponeringsstrategien i praksis. Reno Djurs’ bestyrelse besluttede på 
møde den 24. september 2008 (sag nr. 16-08), at Reno Djurs til netværkets aktiviteter 
kan anvende op til 500.000 kr. pr. år over en fireårig periode, som finansieres over depo-
neringsanlæggets driftsbudget.   
 
Med det udgangspunkt har Reno Djurs med bistand fra DHI iværksat et forsøgsprojekt 
med det formål at undersøge, hvorledes shredderaffald opfører sig, når det er blevet de-
poneret, og hvorledes man gennem forskellige tiltag kan reducere såvel miljøbelastnin-
gen fra deponiet som omkostningerne ved deponeringen på lang sigt. Undersøgelsen er 
igangsat i 2009 og forventes at fortsætte i nogle år. 
 
Der foreligger afrapportering af undersøgelsens foreløbige resultater. Følgende er et re-
sumé af undersøgelsens vigtigste konklusioner (rapportens side 37f): 
 

• En sammenligning af undersøgelsens udvaskningsforløb med nedsivningskriterier for 
perkolat på Reno Djurs antyder, at der kan gå flere hundrede år, før koncentrationsni-
veauet for alle stoffer vil være under nedsivningskriterierne.  
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• Accelereres udvaskningen, vil efterbehandlingstiden formentlig kunne reduceres be-
tydeligt. Der skal tilføres betydelige mængder vand i affaldet for at reducere efterbe-
handlingsperioden til 30 år (i forhold til nedsivningskriterierne).  

 

• I en simpel vurdering af, om perkolatet fra shredderaffaldet ved direkte udledning vil 
kunne overskride de marine kvalitetskriterier for udledning til havet, blev det fundet, 
at den resulterende koncentration i recipienten var under kvalitetskriterierne.  

 
Der eksisterer i dag ikke retningslinjer for opstilling af kriterier for, hvornår efterbehand-
lingen af en deponeringscelle må ophøre. I den sammenhæng er det et meget principielt 
spørgsmål, om efterbehandlingstiden skal vurderes ud fra stofkoncentrationerne i omgi-
velserne eller stofmængden, der forsvinder ud af deponeringsanlægget.  
 
På det foreliggende grundlag kan det ikke entydigt konkluderes, om Reno Djurs’ deponi-
affald kan overlades til sig selv i løbet af 30 år.   
 
Direktionen indstiller,  
 
at rapporten ”Deponering af shredderaffald – undersøgelse af driftsforhold til ned-

bringelse af efterbehandlingstiden” tages til efterretning,  
 
at rapportens konklusioner formidles til Miljøstyrelsen med opfordring til, at der på 

nationalt plan opstilles kriterier for afslutning af efterbehandlingstiden på depone-
ringsanlæg, samt 

 
at der arbejdes videre på at tilvejebringe viden om, hvorledes deponeringsanlæggets 

efterbehandlingsperiode og dermed –omkostninger kan reduceres. 
 
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 25252525----11111111    
Ny lokalplan for deponiområdetNy lokalplan for deponiområdetNy lokalplan for deponiområdetNy lokalplan for deponiområdet....    
 
Resumé: Norddjurs Kommunes miljø- og teknikforvaltning vil på mødet redegøre for pro-
cessen med tilvejebringelse af en ny lokalplan for området ved Glatved Strand. 
 
Norddjurs Kommunes miljø-og teknikforvaltning vil på bestyrelsesmødet redegøre for 
processen med tilvejebringelse af en ny lokalplan for området ved Glatved Strand. 
 
I september 2007 besluttede Reno Djurs’ bestyrelse med bistand fra en ekstern rådgiver 
at udarbejde et forslag til revideret lokalplan for området ved Glatved. I januar 2009 prin-
cipgodkendte Norddjurs Kommunes miljø- og teknikudvalg, at den herved udarbejdede 
landskabsplan skulle ligge til grund for revision af lokalplanen. 
 
Efterfølgende – i december 2010 – besluttede miljø- og teknikudvalget i Norddjurs Kom-
mune, at der skal udarbejdes en samlet overordnet landskabsplan for hele området ved 
Glatved Strand, inden der tages endeligt stilling til en ny landskabsplan og lokalplan.  
 
Norddjurs Kommune har tilkendegivet, at resultatet af dette arbejde vil foreligge i dette 
efterår. Reno Djurs er ikke bekendt med, i hvilket omfang den af Reno Djurs udarbejdede 
landskabsplan indgår i Norddjurs Kommunes arbejde.  
 
Sagen har indtil videre været ude af Reno Djurs’ hænder i 2½ år, og det videre tidsper-
spektiv kendes ikke. Derfor anbefales det at anmode Norddjurs Kommune om en tilken-
degivelse herom. 
 
Direktionen indstiller,  
 
at Norddjurs Kommune anmodes om at tilkendegive plan og tidsfølge for den videre 

lokalplanproces.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 26262626----11111111    
Deponering af affald fra eksterne oplandeDeponering af affald fra eksterne oplandeDeponering af affald fra eksterne oplandeDeponering af affald fra eksterne oplande....        
 
Vedlagte bilag:  

• Bilag 26.1: Henvendelse fra Samsø Kommune 

• Bilag 26.2: Henvendelse fra Roskilde Kommune 

• Bilag 26.3: Henvendelse fra Københavns Kommune 
 
Resumé: Der foreligger henvendelser fra Samsø Kommune og Roskilde Kommune/Køben-
havns Kommune med ønske om at kunne levere deponeringsegnet affald til Reno Djurs.   
 
Bestyrelsen besluttede på møde den 8. december 2010 (sag nr. 31-10), at der på grundlag 
af konkrete henvendelser kan arbejdes videre med indgåelse af samarbejdsaftaler med 
eksterne oplande (defineret som kommuner hhv. kommunale fællesskaber) om modta-
gelse af deponeringsegnet affald, idet konkrete samarbejdsaftaler forelægges til besty-
relsens godkendelse.  
 
Der foreligger henvendelser fra Samsø Kommune hhv. Roskilde Kommune (vedlagt dags-
ordenen).  
 
Samsø Kommune 
Henvendelsen fra Samsø Kommune omfatter små mængder asbestholdigt affald (ca. 50 
tons/år), idet kommunen samtidig tilkendegiver, at der som følge af manglende rentabi-
litet ved fortsat drift af Samsø Kommunes deponi muligvis vil blive behov for at finde ka-
pacitet til alt kommunens deponeringsegnede affald (i alt ca. 600-700 tons/år). 
 
Roskilde Kommune/Københavns Kommune 
Henvendelsen fra Roskilde Kommune omfatter ca. 40.000 tons/år shredderaffald fra 
Stena Jern og Metal A/S’ shredderanlæg i Roskilde. Henvendelsen er efterfølgende sup-
pleret af en henvendelse fra Københavns Kommune, omfattende ca. 10.000 tons/år 
shredderaffald fra samme virksomheds shredderanlæg i København. Affaldet fra Stenas 
to shredderanlæg deponeres i dag på deponeringsanlægget AV Miljø, som ejes af I/S 
Vestforbrænding og I/S Amagerforbrænding. Baggrunden for de to henvendelser er, at 
AV Miljø’s kapacitet for farligt affald er opbrugt i dette efterår.  
 
Reno Djurs har i øjeblikket en restkapacitet for shredderaffald på ca. 250.00 tons, og med 
den nuværende årsmængde på ca. 25.000 tons/år rækker kapaciteten i ca. 10 år. Ved 
modtagelse af de angivne mængder fra hovedstadsområdet vil kapaciteten imidlertid bli-
ve reduceret så hurtigt, at det tidsmæssigt vil være vanskeligt at etablere ny kapacitet.   
 
I spørgsmålet om ”åbne porte” er det direktionens opfattelse, at Reno Djurs deponerings-
ydelse primært skal stilles til rådighed for kommuner i regionen, som ikke med rimelighed 
selv er i stand til at tilvejebringe deponering inden for eget opland. I forhold til kommu-
nerne i hovedstadsområdet er det direktionens vurdering, at kommunerne bør være i 
stand til at tilvejebringe deponeringskapacitet i eget opland. Da der imidlertid er tale om 
en ekstraordinær situation, anbefales det at yde ”førstehjælp” for en afgrænset affalds-
mængde/-periode.   
 
I overensstemmelse med bestyrelsens forudsætninger for en eventuel aftaleindgåelse 
har administrationen gjort kommunerne bekendt med, at en eventuel samarbejdsaftale 
vil være betinget af, at kommunen hæfter for eventuelle fremtidige, ikke-indregnede 
omkostninger.  
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Direktionen indstiller,  
 
at Samsø Kommune tilbydes en samarbejdsaftale omfattende alt kommunens depo-

neringsegnede affald i overensstemmelse med aftalekonceptet for eksterne op-
lande, samt 

 
at  Roskilde Kommune og/eller Københavns Kommune tilbydes en samarbejdsaftale 

omfattende op til i alt 25.000 tons shredderaffald i en tidsbegrænset periode på 1 
år.  

    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 27272727----11111111    
Inddrivelse af restancer.Inddrivelse af restancer.Inddrivelse af restancer.Inddrivelse af restancer.    
 
Resumé: Der foreligger forslag til en ny fremgangsmåde for inddrivelse af restancer.  
 
Reno Djurs’ restanceinddrivelse skete tidligere med bistand fra advokat. I dag er det imid-
lertid et krav, at fordringer fra offentlige myndigheder, som ikke kan inddrives, skal over-
drages til SKAT.   
 
I dag er proceduren ved manglende betaling, at Reno Djurs sender en betalingspåmindel-
se efterfulgt af 2 rykkere (hver tillagt 100 kr. i rykkergebyr) til debitor. Herefter overdrages 
sagen til SKAT.  
 
Nedenstående oversigt viser størrelsen og udviklingen i restancer. Konklusionen er, at 
SKATs inddrivelse af restancer fra Reno Djurs’ debitorer fortsat lader noget tilbage at øn-
ske.  
 

 
 
 
I forsøg på at forbedre inddrivelsen har administrationen sammen med Advokatfirmaet 
Zacher & Andersen (som tidligere bistod Reno Djurs med inddrivelsen) skitseret en ny 
fremgangsmåde, som måske kan forbedre inddrivelsen forud for, at denne skal overdra-
ges til SKAT. Fremgangsmåden, som tilfredsstiller rentelovens bestemmelser, er følgen-
de: 
 
Reno Djurs fremsender betalingspåmindelse og 1. rykker. Herefter overdrages sagen til 
advokat. Ved overdragelse til advokat tillægges sagen et inkassogebyr på 100 kr.. Heref-
ter rykker advokatfirmaet debitor 2 gange, hvorved der pålægges 2 rykkergebyrer á 100 
kr.. Der er herved pålagt sagen i alt 400 kr.: Reno Djurs’ rykkergebyr på 100 kr., et inkas-
sogebyr på 100 kr. samt to yderligere rykkergebyrer á 100 kr.. 
 
Fordringer, som herefter ikke er indgået Reno Djurs, overdrages til SKAT.  
 
Den beskrevne fremgangsmåde er omkostningsfri for Reno Djurs – vel at mærke såfremt 
restancer, som ikke tilgår Reno Djurs via den beskrevne fremgangsmåde, efterfølgende 
inddrives af SKAT.  
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Direktionen indstiller,  
 
at den beskrevne fremgangsmåde for restanceinddrivelse med bistand fra advokat 

iværksættes, idet fremgangsmåden evalueres efter et år.  
    
Beslutning:Beslutning:Beslutning:Beslutning:    
    
Indstillingen fulgtes. 
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Sag nr. Sag nr. Sag nr. Sag nr. 28282828----11111111    
Evt. Evt. Evt. Evt.     
 
- Genbrugsstationernes åbningstider drøftedes. 
- Anvendelsen af sække kontra spande drøftedes.  
 
 
 
________________________ 
 
 
 
Underskrevet: 
 
 
Carsten Bech 
Mads Nikolajsen 
Kai Pedersen 
Jens Meilvang 
Tom Bytoft 
Flemming Hansen 
    

    


