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Til orientering/efterretning.   
 
1. Afgørelse fra Statsforvaltningen 

En sommerhusejer har i maj 2011 klaget til Statsforvaltningen med påstand, at Reno 
Djurs uberettiget har besluttet at indføre 4 ekstra affaldstømninger i sommerhusom-
råderne i Syddjurs Kommune. 
 
Statsforvaltningen afgørelse er vedlagt.  
 

2. Ændret deponeringsbekendtgørelse 
Den 24. juni 2011 blev en ny deponeringsbekendtgørelse offentliggjort med ikrafttræ-
den den 1. juli 2011.  
 
Det mest interessante ved den nye deponeringsbekendtgørelse er det allersidste 
stykke i den allersidste paragraf, nemlig § 33, stk. 4: ”Eksisterende krav om testning 
af mineralsk affald ophæves”.  
 
Når disse to forhold (ophævelsen af testningskravet og ikraftrædelsestidspunktet) til 
sammen er interessante, skyldes det, at den ”gamle” bekendtgørelse indførte krav 
om, at mineralsk affald skulle testes (bl.a. med udvaskningstests) med virkning fra 1. 
juli 2011.  
 
Ved udstedelsen af deponeringsbekendtgørelsen var det et meget centralt element, 
at bl.a. mineralsk affald skulle testes af affaldsproducenten forud for deponering. I 
det lys er det tankevækkende, at kravet om testning er fjernet samme dag, som det 
skulle have haft virkning.  
 

3. Udvidelse af Reno Djurs’ kassekredit 
Efter bestyrelsens beslutning har administrationen anmodet de to interessentkom-
muner om at godkende en forøgelse af Reno Djurs’ kassekredit fra nuværende 50 
kr./indbygger til 125 kr./indbygger.  
 
På grundlag af en koordineret politisk indstilling har begge kommuner godkendt Reno 
Djurs’ anmodning om kassekreditforøgelse med vilkår om, at Reno Djurs skal leve op 
til den såkaldte kommunale kassekreditregel, hvorefter de daglige saldi (træk) på kre-
ditten i gennemsnit over de sidste 12 måneder ikke overstiger gennemsnittet i samme 
periode af de daglige saldi på likvide aktiver (obligations- eller bankbeholdninger).  
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I den forbindelse skal det nævnes, at der mellem de kommunale forvaltninger og Reno 
Djurs har været forskellige opfattelser af, om Reno Djurs som kommunalt fællesskab 
er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opfylde den kommunale kassekreditregel.  
 
Uagtet, at Reno Djurs i praksis ikke har problemer med at opfylde kassekreditreglen, 
og at Reno Djurs naturligvis ikke har problemer med, at interessenterne stiller vilkår 
for Reno Djurs’ virke, har administrationen bedt Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
om en udtalelse om, hvorvidt kommunale fællesskaber er omfattet af kassekreditreg-
len.   


